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پروژه ای با هزاران انتقاد و اما و اگر؛

مسکنملیبخریمیانخریم؟
با وجود انتقادهای بسیار به طرح مسکن ملی ،در هفته اخیر
دور جدید ثبت نام آن شروع شده است .این درحالیست که
در طرح بزرگ دیگر مسکن یعنی مسکن مهر هنوز با وجود
گذشت یک دهه از شروع آن ،صاحبان آن با مشکالتی
مواجه هستند و پرونده آن بسته نشده است... .

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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بیش از  ۹۲درصد استان درگیر خشکسالی است؛

تیغخشکسالیبرگلویاصفهان
امسال شرایط گردوخاک بحرانی نیست

2

منابع طبیعی

ادامه در صفحه 2

قیمت سکه

قیمت فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

10,690,000

10,185,000

سکه طرح
جدید

10,581,000

10,161,000

نیم سکه

5,900,000

5,900,000

ربع سکه

3,825,000

3,875,000

سکه گرمی

2,312,000

2,282,000

یک مثقال
طالی  17عیار

4,651,000

4,456,000

یک گرم طالی
 18عیار

1,073,500

1,029,200

طالی آب شده
نقدی

4,647,000

4,460,000

یک گرم طالی
 24عیار

1,431,400

1,373,900

در گفت و گوی خبری ویژه از شبکه اصفهان مطرح شد؛

هزار و ۱۷۱هکتار اراضی ملی اصفهان رفع تصرف شد

طرح تحول دیجیتال در خدمت محیط زیست «شركت فوالد مباركه»

گــــــزارش مدیر کل منابع طبیعی
ایرنا
و آبخیزداری اســتان
اصفهان گفت ۲۴۱ :فقــره پرونده تصرف
اراضی ملی به مساحت یکهزار و  ۱۷۱هکتار
سال ۱۳۹۹در این استان رفع تصرف شد.

وقوع  ۱۰۱حریق مراتع
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان

بازار طال و سکه  1400/3/20ساعت 20:05

فــــوالد

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداری:

محمد علی کاظمــی افزود ۶۱۰ :فقــره پرونده
تخریب و تصرف با مساحت چهار هزار هکتار در
سال گذشته تشکیل شد که پس از اجرای احکام
قضایی و خلع ید  ۲۴۱فقره پرونده به مســاحت
یکهزار و ۱۷۱هکتار رفع تصرف شد.
وی با بیان اینکه این تصرفهــا بهطور عمده در
مکانهای باارزشتر و اطراف شهرها صورت گرفته
بود ،ادامه داد :طبــق رای قضایی در هماهنگی با
دادســتان ،اجرای احکام و نیــروی انتظامی این
تصرفها به منابع طبیعی بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان
اینکه از ابتدای امسال نیز  ۶۹فقره پرونده تصرفی
به مساحت  ۲۲۶هکتار تشکیل شده است ،اظهار
داشت ۳۴ :مورد از این تعداد پرونده اراضی تصرفی
به مساحت ۲۶۴هکتار رفع تصرف یا خلع ید شد.
کاظمی با تاکید بر اینکــه حفاظت از اراضی ملی
وظیفه اصلی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
اســت گفت ۴۹ :نفر نیروهای رسمی ،پیمانی و
قرارداد معین در قالب نیروهای یگان حفاظت این
اداره کل در سطح استان فعالیت میکنند.
وی با یادآوری حضور نیروهــای دارای قرارداد در
قالب گشتهای مراقبت در سطح استان اصفهان با
اشاره به انعقاد  ۲۲قرار داد تیم گشت در قالب یک
قرارداد برای هر شهرستان ادامه داد :نزدیک به ۷۱
نفر نیروی گشت در سطح استان فعالیت میکنند.

امروز ،ســالروز روزی اســت که
تحصیل در دانشــگاه های ایران
به صورت رایگان شد و دیگر برای
اینکه مــردم بتوانند تحصیالت
عالیه داشته باشــند الزم نبوده
پولی پرداخت کنند .البته از سال
 1335تا کنون یعنی حدود 65
سال است که فراز و نشیبهای
زیادی راجــع به ایــن موضوع
اتفاق افتــاده اســت و افزایش
دانشــگاهها در سراسر کشور به
صورت غیردولتی باعث شده تا
دیگر رایگان بودن دانشــگاه به
یک خاطره تبدیل شود .در مورد
مدارسنیزوضعیتبههمینگونه
است و مدارس دولتی در سالهای
اخیرآنچنانضعیفعملکردهاند
که مردم مجبور هســتند برای
تحصیل بهتر فرزندانشان هزینه
بیشــتری صرف کنند البته در
یکی دو سال گذشته که بچه ها
هم هزینه تحصیــل میدادند و
هم به مدرسه میرفتند! جالب
است بدانید که از امسال استفاده
از نرمافزار شــاد که برای تعلیم
دانشآموزان در دوران کرونایی
طراحی شده بود نیز...

سومین رویداد ملی «اســتارتآپی کارآفرینی
اجتماعی» با محور پیشــگیری از آسیبهای
اجتماعی و طــاق  ۱۲تا  ۱۶تیر امســال در
دانشــگاه اصفهان برگزار میشود .دبیر اجرایی
سومین رویداد ملی اســتارتآپی کارآفرینی
اجتماعی در جمــع خبرنگاران در دانشــگاه
اصفهان افزود :این رویداد با رعایت شیوهنامههای
بهداشتی و با حضور  ۴۰تیم استارتآپ(نوپا)
و صاحب ایده از سراســر کشور در این دانشگاه
برگزار خواهد شد.
ابراهیم رضایی افزود :محورهــای این رویداد
8
مهارتهای اجتماعی فرهنگی قبل و2 ...

گــــــزارش در گفت و گوی خبری
اخبار اصفهان
از شبکه اصفهان ،سید
امیر طباطبائیان ،مدیر انرژی و ســیاالت
شرکت فوالد مبارکه و حسین مدرسی فر،
مدیر بهداشــت حرفه ای ایمنی و محیط
زیست شــرکت فوالد مبارکه به تشریح
اقدامات زیســت محیطی این شــرکت
پرداختند.

درباره وقوع حریق مراتع نیز با توجه به دمای باالی
هوا ،گرمای امســال و زودتر خشکشدن علوفه
تصریح کرد :امسال به طور قطع ،احتمال افزایش
حریق نسبت به قبل بیشتر خواهد بود که تدابیر
الزم از قبل پیشبینی شده است.
هزار و  ۱۷۱هکتار اراضی ملی اصفهان
رفع تصرف شد
کاظمی با بیان اینکه در سال گذشته  ۱۰۱مورد
حریق به مســاحت  ۴۳۰هکتار در مراتع کنترل
شد ،اظهار داشت :وقوع آتشسوزی مراتع سهوی
یا عمدی است که عمده بررسیها حریق سهوی را
نشان میدهد.
وی ،علتهای حریق را بهدلیل روشن کردن آتش
از سوی گردشگران ،اشــخاص یا بهرهبرداران در
عرصههای منابع طبیعی و خوب خاموش نکردن
آتش عنــوان و اضافه کرد :یکی دیگــر از دالیل
آتشسوزی مراتع کار کشاورزی است که باقیمانده
محصول را میسوزاند یا آتش از باغها به مراتع و
جنگلها سرایت میکند.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان
استقرار گروههای اطفای حریق و مجهز به وسایل
آن را در سطح استان تاکید کرد و افزود :این تیمها

به محض اطالع از حریق بــرای کنترل و مهار آن
ورود پیدا میکنند.
کاظمی ،وجود هفت مورد حریق به مساحت ۲۶
هکتار را از ابتدای امسال تاکنون یادآور شد و گفت:
تالش برای تجهیز گروهها با اجرای مانور اطفای
حریق انجام شده است.
وی با اشاره به آماده باش کد رایگان  ۱۵۰۴امداد
جنگل که آماده دریافت پیامهــا و گزارشهای
مردمی در زمینه جنگل و مرتع است ،خاطر نشان
کرد :در سال جاری تاکنون حریق فقط در سمیرم
و فریدونشهر استان اصفهان وجود داشته است.
کاظمی ،بیشترین حریق را در سمیرم عنوان کرد و
گفت :شهرستانهای بحرانی در این حوزه سمیرم،
فریدونشهر ،بویین ،فریدن و چادگان است.
وی اضافه کرد :شهرستانهای کاشان ،آران بیدگل
و نطنز حریق خیلی محدود دارد و سالی یکی دو
مورد بیشــتر حریق ندارد چرا که ماموران گشت
به موقع به مراتع رســیدگی میکنند و مشکلی
وجود ندارد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان
گفت :بهطور عمده چوب از استانهای زاگرسی
و مجاور وارد اصفهان میشود که در  ۲مورد قابل
برخورد است.

قابل توجه شهروندان گرامی آیا
می دانید با مفقود شدن مدارک
شناسایی خود ممکن است شما
به عنوان مجرم شناخته شوید؟

یکی از ارکان شــرکت فوالد مبارکــه همزمان با
توسعه کمی در ظرفیت ها و افزایش تنوع و کیفیت
محصوالت تولیدی ،بهبود مستمر وضعیت زیست
محیطی شرکت فوالدمبارکه اســت .در همین
ارتباط سید امیر طباطبائیان ،مدیر انرژی و سیاالت
شرکت فوالد مبارکه در گفتوگوی ویژه خبری که
از شبکه اصفهان پخش شــد؛ به تشریح عملکرد
زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه پرداخت و
اظهار کرد :شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی
از صنایع پرمصرف انرژی از سال  ۱۳۷۷با تشکیل
کمیته عالی انرژی ،سیاست تامین انرژی پایدار در
این شرکت را هدف گذاری کرد .رویکرد دیگر این
کمیته ،سیاست گذاری در راستای ارتقاء شاخص
های مصرف انرژی شرکت فوالد مبارکه منطبق با
استانداردهای روز دنیا بوده است.
وی با اشاره به بهینه سازی شاخص های مصرف
انرژی و کاهش مصرف سوخت در شرکت فوالد
مبارکه ادامه داد :حفظ شــاخص های زیســت
محیطی و استقرار پایش نظام های مدیریت انرژی
از دیگر اقدامات زیست محیطی این شرکت است.
دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت
انرژی توسط شرکت فوالد مبارکه
مدیر انرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه در
توضیح اقدامات زیســت محیطی این شرکت در

سالهای اخیر گفت :از سال ۹۴شرکت فوالد مبارکه
موفق به دریافت گواهینامه اســتاندارد مدیریت
انرژی شده است و باید این نکته را مدنظر قرار داد
که پایش انرژی توســط شرکت های بین المللی
کار آسانی نیست و به کنترل ،پایش و رصد کامل
مصرف انرژی در تمام مراحل فرایند تولید فوالد
وابسته است.
کاهش مصرف انرژی شــرکت فوالد
مبارکه معادل مصرف سالیانه  ۴۵۰منزل
در شهر اصفهان است
وی اضافه کرد :نتیجه اقدامات زیســت محیطی
شرکت فوالد مبارکه این است که در سال گذشته
مصرف انرژی در تمام بخش های این شرکت ۳.۶
میلیون گیگاژول کاهش یافت که معادل مصرف
انرژی  ۴۵۰منزل در شــهر اصفهان در طول یک
سال است.
کاهش  ۱۴۰هزار تن گاز دی اکسید کربن
طباطبائیان به پروژه های شاخص زیست محیطی
در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و توضیح
داد :یکی از مهمترین پروژه زیست محیطی در این
شــرکت ،پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی

جهت کاهش آالینده ها و تبدیل به بخار و تولید
برق است که دستاورد این پروژه به کاهش ۱۴۰
هزار تن گاز دی اکسید کربن ( )CO۲و همچنین
کاهش مصرف گاز طبیعی به میزان ۱۲۰۰۰نرمال
متر مکعب در ساعت خالصه می شود.
وی ،تاکید بر کاهش مصرف انرژی در تمام حوزه
های شرکت فوالد مبارکه را مهم دانست و تصریح
کرد :برای کاهــش مصرف انــرژی گاز ،افزایش
راندمان در فرایند احیاء مستقیم برنامه ریزی شده
است که منجر به کاهش مصرف ۲۰درصدی انرژی
گاز در این واحدها می شود.
بهره گیری از سنســورهای کنترل
هوشمند انرژی الکتریکی در قالب طرح
تحول دیجیتال
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه ،بهره
گیری از سنســورهای کنترل هوشــمند انرژی
الکتریکی در تجهیزات انرژی برق در قالب طرح
تحول دیجیتال را به عنوان برنامه زیست محیطی
پیش روی شــرکت فوالدمبارکه مطــرح کرد و
افزود :امیدواریم انقالب صنعتی چهارم در خدمت
اقدامات محیط زیستی شــرکت فوالد مبارکه و
کاهش مصرف انرژی برق قرار بگیرد.

سایت ثبت آگهی مفقودی

agahinaslefarda.ir
021 - 88016649 88356308

031 - 32274793 32274792

باغوحشصفهاصفهانبهنقاهتگاهوپناهگاهحیواناتتبدیلمیشود

شهردار اصفهان گفت :برای تحقق خواسته چندساله فعاالن حقوق حیوانات ،باغ
خـــبــــر
وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل می شود.
اخبار اصفهان
قدرت اله نوروزی اعالم کرد :در این دوره مدیریت شهری همواره بر آن بوده ایم تا بر
مبنای صداقت و پوشاندن جامه عمل به وعده های داده شده و پاسخگویی مطالبات شهروندان و شهرنشینان
اصفهان عمل کنیم که بر همین اساس و با نظر به مطالبات مردمی و فعاالن حقوق حیوانات ،تبدیل باغ وحش
صفه اصفهان به نقاهتگاه و پناهگاه حیوانات در دستور کار شــهرداری اصفهان قرار گرفت .وی ادامه داد :این
پناهگاه برای نگهداری از حیوانات بی سرپناه گمشده و یا رهاشده که در صورت بالتکلیف بودن وضعیت ادامه حیات
ندارند و امکان نگهداری آنها در پناهگاه موجود در شهر اصفهان نیست( مانند برخی حیوانات وحشی و دیگر گونه ها که بعضا
در مجموعه های قاچاق ،کشف و تحویل شهرداری می شوند) تا زمان نیاز به این فضا ،فعال خواهد بود .وی بیان کرد :همچنین در این
راستا خرید هرگونه جدید از حیوانات برای باغ وحش ممنوع است و باید تالش و اقدام الزم برای انتقال سریع گونه های جانوری به سایر مکان های
نگهداری که برای ادامه حیات و حفظ حقوق این حیوانات مناسب باشد ،در دستور کار شهرداری منطقه  5و معاونت خدمات شهری شهرداری
اصفهان قرار گیرد.
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ادامه از صفحه یک
 ...رایگان نیست و دانش آموزان
برای اســتفاده از این فضای پر
از مشــکل هزینه باید پرداخت
کنند!
خرداد سال  ۱۳۳۵بنا به مصوبه
مجلس تحصیل در دانشگاههای
دولتی رایگان شــد .از اواســط
دهــه ۱۳۵۰نیــز موسســات
غیردولتــی آمــوزش عالــی از
دریافت شــهریه و هرگونه پول
دیگر از دانشــجویان منع شدند
و از همان ســال پرداخت کمک
هزینه به دانشــجویان نیز آغاز
شد .از شــهریور  ۱۳۵۳مدارس
غیردولتــی دوران تعلیمــات
عمومی (دبســتان و دبیرستان)
منحل و کارکنانشان به استخدام
دولت درآمدند و تحصیل مطلقا
رایگان در ســطح دبستان ،دوره
راهنمایی تحصیلی و دبیرستان
نیز تعمیم یافت و سراسری شد.
پنج دبیرســتان دولتــی تهران
هم که قبال و بهطور آزمایشــی
غیرانتفاعی اعالم شــده بودند،
رایگان شــدند .این اوضاع بعد
از جنگ نیــز همچنــان ادامه
داشــت تا پــس از پایان جنگ
تحمیلی و مقارن با شروع دوران
سازندگی ،قانون تاسیس مدارس
غیرانتفاعی در تاریخ سوم خرداد
 1367در مجلس بــه تصویب
رسید .مدارس غیردولتی و نمونه
مردمی و نیمه دولتی یکی پس از
دیگری تاسیس شد و در جریان
همین تاسیســات بــود که نام
مدارس غیرانتفاعی روی زبانها
افتاد؛ مدارسی که در بیشتر آنها
به چیزی جز انتفاع صاحبان فکر
نمیشد .در حال حاضر  15هزار
و  809مدرســه غیرانتفاعی در
ایران مشــغول به کار است .که
در کل  62هــزار و  406کالس
را پوشش می دهد و بیش از یک
میلیون و  100هزار دانشآموز
در این مدارس مشغول تحصیل
هســتند .در مورد دانشگاه های
غیررایگان نیــز روال به همین
گونه بود .دو سال پس از انقالب
فرهنگی ایران در اردیبهشــت
 ۱۳۶۱به پیشــنهاد هاشــمی
رفسنجانی دانشگاه آزاد اسالمی
تأســیس شــد .برخی از رجال
سیاسی ارشد جمهوری اسالمی
عضو هیئت امنای آن بودهاند و
بعد از آن دانشگاه های پیام نور و
غیر انتفاعی نیز رواج یافت .
در دو ســال گذشــته شــرایط
کرونایی مدارس و دانشگاه ها را
تعطیل کرده اما هزینه خانوادهها
در این مقولــه افزایش هم یافته
اســت .به گفتــه معــاون وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات ،از
ابتدای تیرماه استفاده از سامانه
شــاد رایگان نیســت و همانند
تعرفه پیامرســانهای داخلی،
بهصورت یکسوم تعرفه اینترنت
بینالملل محاســبه میشــود.
البته قرار است به دانش آموزان
یک سری سیم کارت ارائه شود
تا به وســیله آن ســیمکارتها
دانش آموزان بتوانند از خدمات
برنامه شــاد اســتفاده بیشتری
ببرند.
هر چند در بیشــتر نقــاط دنیا
مــردم مجبــور هســتند برای
تحصیل مبالغی را پرداخت کنند
اما تحصیل کردگان خیالشــان
راحت اســت که حداقل بیکار
نمیمانند اما متاسفانه هم اکنون
در کشور ما تحصیالت غیر رایگان
و با مشقت است و آمار تحصیل
کردگان بیکار هــر روز در حال
افزایش اســت .در این بین پولی
کردن برنامه شــاد بــا آن همه
اشکال باعث افزایش واکنش ها
به این موضوع شده است.

بازدید وزیر کشاورزی عراق از نمایشگاه دام و طیور اصفهان

محمدکریمالخفاجی،وزیرکشاورزیکشورعراقبههمراههیئترسمیاقتصادی
خـــبــــر
این کشور در دومین روز نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دام ،طیور ،آبزیان
اخبار اصفهان
و دامپزشکی ،از این نمایشگاه بازدید کرد.
محمد کریم الخفاجی ،وزیر کشاورزی کشور عراق ،با حضور در غرفههای شرکتهای حاضر در نمایشگاه،
زمینهها و جزییات همکاری مشترک میان فعاالن اقتصادی ایران و عراق را مورد بررسی قرار داد.
وی در این بازدید با بیان اینکه در بخشهای مختلف میتوانیم همکاریها را تقویت کنیم ،گفت :ایران در زمینه
کشاورزی ،پیشرفتهای بسیار خوبی دارد و بخش کشــاورزی یکی از مواردی است که از سرمایهگذاری فعاالن
اقتصادی ایران در آن استقبال میکنیم .وزیر کشاورزی عراق افزود :امیدواریم پس از جمعبندی بازدید از نمایشگاه دام و
طیور اصفهان و مذاکره با شرکتهای ایرانی توافقنامههای مهم بین دو کشور به امضا برسد که بسیار مهم و سودمند خواهد بود .وی نیز در بازدید
از نمایشگاه اصفهان گفت :امیدوارم بازدید از نمایشگاه اصفهان مقدمه مطلوبی برای ارتباطات گستردهتر با کشور ایران باشد.
الخفاجی تاکید کرد :اصفهان از شهرهای بسیار مهم اقتصادی و صنعتی ایران است؛ بر همین اساس از فعاالن اقتصادی این استان دعوت میکنم
از نمایشگاه کشاورزی بغداد بازدید کنند تا روابط تجاری بهتری در حوزه کشاورزی میان دو کشور شکل گیرد.

بیش از  ۹۲درصد استان درگیر خشکسالی است؛

تیغخشکسالیبرگلویاصفهان

آبفــــا

تاکید مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان
اصفهان؛

گذر بی دغدغه از تابستان داغ با 15لیتر
صرفه جویی آب در شبانه روز

امسال شرایط گردوخاک بحرانی نیست

معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به
تشدید گردوخاک از اواخر خرداد و تیرماه گفت :گردوغبار امسال
بحرانی نیست زیرا سرعت وزش بادهای شرقی در منطقه شدید
نخواهد بود .نوید حاجی بابایی اظهار داشت :پدیده گردوخاک
هر سال در فصول گرم به ویژه ماههای خرداد و تیر به علت تغییر
الگوهای جوی و افزایش سرعت بادهای شرقی و شمال شرقی ،در
مناطق شرق ،مرکز و شمال استان اصفهان رخ میدهد که به طور
عمده مناطق مرکزی استان را درگیر میکند.

خـــبــــر
اخبار اصفهان

او با این توضیح که شدت
وقوع پدیده گرد و خاک
به دو عامل رطوبت خاک
 ISFAHANو ســرعت باد در منطقه
 N E W Sبستگی دارد ،افزود :عامل
باد در وقــوع گرد و خاک
گـــزارش
مهر
بسیار مهم است زیرا هر
قدر سرعت باد بیشتر باشــد وقوع این
پدیده شدیدتر خواهد بود.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان اصفهان ابراز داشت:
به رغم آنکه اصفهان امسال با کم بارشی
رو به رو بوده و شرایط خشکسالی شدت
یافته اســت ،بررســی آخرین الگوها
نشــان میدهد که هفتههای پیش رو
ســرعت وزش بادهای شرقی و شمالی
در استان شــدید و بحرانی نیست و به
گرمای تابستان امسال
این ترتیب امســال وقوع گرد و خاکها
مستمرنخواهدبودو
نرمال پیشبینی میشود ،با وجود این
افزایش دما یکسره
اگر الگوهای جوی تغییر یابند و شرایط
اتفاق نخواهد افتاد و
بحرانی شــود هواشناسی هشدار صادر
میتوان گفت گرما در
خواهد کرد.
تابستان پیش رو افت و
حاجی بابایی با بیــان اینکه پدیده گرد
خیز دارد
و خاک از اواخر مــاه خرداد و ابتدای تیر

شدت میگیرد ،خاطرنشان کرد :امسال
شرایط گردوخاک بحرانی نیست و انتظار
داریم یک سال نرمال و طبیعی باشد زیرا
ســرعت باد در منطقه ما خیلی شدید
نخواهد بود.
عمده مســاحت اصفهان دچار
خشکسالیهیدرولوژیک
او با بیان اینکه عمده مســاحت استان
اصفهان درگیر خشکسالی هیدرولوژیک
است،گفت:ایننوعخشکسالیبیشترین
شدت را در منطقه ما دارد زیرا سال آبی
کنونی به علت اینکه بارش مناســبی
در سرچشــمههای زاینده رود و غرب
استان اصفهان رخ نداد ،شدت این پدیده
بیشترشد.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل
هواشناسی اصفهان با بیان اینکه شدت
خشکســالی در بخشهــای مرکزی

استان باال اســت ،اضافه کرد :بررسیها
در دوره یک ساله نشان میدهد بیش از
 ۹۲درصد استان اصفهان اکنون درگیر
خشکسالی است که متأسفانه اثرات آن
بر منطقه ما محسوس است؛ همچنین
مطالعات در یک دوره  ۱۰ساله تا پایان
اردیبهشــت ســال جاری حاکی است
که  ۸۰درصد از مســاحت استان دچار
خشکسالی کم تا شدید است.
حاجــی بابایی اظهار داشــت :اصفهان
امسال به استقبال یک تابستان زودرس
رفت و زمان شــکل گیــری و تقویت
الگوهای تابستانه در سال جاری زودتر
از موعد بود و این ســبب شد در بیشتر
مناطق اســتان افزایش دمای فراتر از
نرمال بین  ۲تا چهار درجه سانتیگراد را
شاهد باشیم.
افت و خیز گرما در تابستان

او افزود :با این حال الگوهای هواشناسی
نشــان میدهد پــس از خردادماه ،در
ماههای آینده دما تعدیل خواهد یافت
و ماه تیر بین یک تــا  ۲درجه دما باالتر
از نرمال خواهد بــود و از این رو اصفهان
گرمای آزاردهنده خرداد را در تیر تجربه
نخواهد کرد.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد:
گرمای تابستان امسال مستمر نخواهد
بود و افزایش دما یکسره اتفاق نخواهد
افتاد و میتوان گفت گرما در تابســتان
پیش رو افت و خیز دارد.
حاجی بابایی همچنین از افزایش دما بین
دو تا ۴درجه سانتیگراد از فردا شنبه خبر
داد و گفت :دمای هوا در هفته آخر خرداد
ماه افزایش محسوس خواهد داشت اما
گرما تداوم نخواهد داشــت و مجدد در
ابتدای تیر کاهش مییابد.

شاهینشهر،میزبانبرگزاریمسابقاتبینالمللیارتشهایجهان
خـــبــــر
اخبار اصفهان

سرپرست و مسئول اجرایی مسابقات ارتش های جهان از برگزاری بزرگترین رویداد مسابقات نظامیان جهان در شهرستان شاهین شهر و میمه
در اواسط مرداد ماه خبر داد.

محمد سیدی فرمانده اسبق دانشکده
پدافند هوایی ارتش جمهوری اســامی
ایران در خصوص این مسابقات بین المللی
گفت :افتخار بزرگی اســت که شاهین شهر
میزبان برگزاری مسابقات بین المللی ارتش های جهان با حدود
 200تیم که شامل پنج هزار نظامی از ارتش های  36کشور جهان
در 32رشته (بیاتلون تانک ،اربابان سالح ،مهندسی رزمی ،هوابرد،
تک تیرانداز و  )...خواهد بود ،است.
وی با تاکید بر اینکه این میزبانی می تواند برای شهر و مردم آن
پیامدهای خوبی به همراه داشته باشــد افزود :این مسابقات از
سال  2016در کشور روسیه برگزار شد و در سال های بعد سایر
کشورهای منطقه همچون چین ،بالروس ،ازبکستان ،قزاقستان،
هند ،پاکستان و  ...میزبان این مسابقات بوده اند؛ اما مسئولیت کلی
برگزاری مسابقات با کشور روسیه اســت .در سال های  2019و
 2020تیم اربابان سالح (شامل توپخانه صحرایی ،پدافند هوایی
و راکت اندازهای گراد و سالح های سبک انفرادی) از طرف ارتش
جمهوری اسالمی ایران پس از انجام رقابت های داخلی و کسب

هفته ای که
گذشت

جلسهبررسی
پیشرفت پروژههای
عمرانیشهر
چهارشنبهباحضور
شهردار اصفهان
برگزار شد .پس از
این جلسه نوروزی از
پروژه میدان هستهای
و بلوار ارغوانیه بازدید
کرد | .ایمنا

مقام قهرمانی به کشور چین و روسیه اعزام شد.
مسئول اجرایی مسابقات ارتش های جهان گفت :این تیم قهرمان
اردوهای خود را در پادگان شــاهین شهر پشت سر گذاشت و به
عنوان نماینده این شــهر حائز رتبه های سوم و دوم به ترتیب در
سالهای اشاره شده در کشــورهای چین و روسیه شد و افتخار
سکوی دوم در رشته سالح انفرادی در سال  2020برگ زرینی در
تاریخ این مسابقات برای ارتش ما رقم خورد.
سیدی ادامه داد :امسال بر اســاس سیاست های راهبردی مقام
معظم رهبری و ســتاد کل نیروهای مســلح و به منظور توسعه
همکاری های بین المللی و تحکیم روابط سازنده و مشارکتی برای
تأمین امنیت کشــورهای هم پیمان و دوست ،کشور جمهوری
اسالمی ایران میزبانی این مسابقات را بر عهده گرفته است.
وی گفت :این مسابقات از اواســط مرداد ماه به مدت یک ماه در
اراضی نظامی پادگان شاهین شــهر و میدان تیر اصفهان برگزار
خواهد شد .البته امکانات به نحوی پیش بینی شده است که صحنه
اجرای مســابقات میدان تیر اصفهان همزمان در مانیتورینگ
میدان شاهین شهر و در دید تماشاگران مستقیما پخش خواهد

عباس رضایی استاندار
اصفهان ،عصر روز
پنجشنبهازنوزدهمین
نمایشگاهبینالمللیدام،
طیور ،آبزیان و دامپزشکی
که با حضور ۱۷۰شرکت
داخلی و نمایندگان
برندهایمعتبرجهانیدر
اصفهان برگزار شده است،
بازدید کرد | .ایرنا

شد .حضور حداقل  10تیم در این مســابقات ثبت شده است و
کشورهای روسیه ،ارمنســتان ،بالروس ،هند ،چین ،قزاقستان،
مغولستان ،ازبکســتان ،جمهوری آذربایجان ،عربستان ،عراق،
ویتنام ،آپخازیا ،الئوس و کامبوج در این مسابقات حضور خواهند
داشت.
مسئول اجرایی مسابقات ارتش های جهان گفت :این مسابقات
عالوه بر دســتاوردهای نظامی و تبادل توانمندی های نظامی با
اهداف خاصی برگزار می شود؛ در این مسیر زیرساخت های اجرای
این مسابقات از اوایل دی ماه سال گذشته رقم خورده و با مدیریت
میدانی و کارهای جهادی به سمت مطلوبی پیشرفته است.
سیدی بیان داشت :اجرای این مسابقات کار بسیار طاقت فرسایی
اســت و در راســتای تدابیر فرماندهی محترم کل قوا و در سال
(تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) با خرد جمعی و کار جهادی
و پشتیبانی های بسیار خوب سلسله مراتب فرماندهی محترم در
ارتش جمهوری اسالمی ایران ،شاهین شهر به عنوان میزبان این
مسابقات انتخاب و قطعاً انجام چنین رویداد بزرگی در این شهر
افتخاری برای مردم شاهین شهر خواهد بود.

مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد
آبفای استان اصفهان خواســتار صرفه جویی 15
لیتری مصرف آب در شبانه روز توسط شهروندان

اصفهانی شد.
سیدمحمدحسین صالح با اشاره به این که در حال حاضر سرانه مصرف آب
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 157لیتر در شبانه روز است
گفت :اگر هر شــهروند فقط  15لیتر صرفه جویی کرده و مصرف خود را به
 142لیتر برساند می توان تابستان گرم امسال را بدون دغدغه و با آرامش
پشت سر گذاشت.
وی با بیان این که گرم شــدن زودهنگام هوا موجب افزایش مصرف و افت
شدید فشار آب شبکه در روزهای اخیر شده است گفت :هرچند تصفیه خانه
آب باباشیخعلی با ظرفیت  11500لیتر در ثانیه در حال فعالیت است اما به
دلیل این که چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود به کلی خشک شده و میزان
آبدهی چاه های متفرقه نیز  50درصد کاهش یافته است ،در حال حاضر به
میزان 3000لیتر در ثانیه کمبود آب داریم که اثر خود را به صورت افت شدید
فشار آب شبکه نشان داده است.
مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای اســتان اصفهان از
افزایش  200تا  300لیتر در ثانیه ای مصــرف آب به ازای هر درجه گرم تر
شدن هوا در  57شهر و  380روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان
بزرگ خبر داد و گفت :در صورتی که سامانه دوم آبرسانی به اصفهان وارد مدار
نشود ،کمبود آب در هفته های آینده به  4300لیتر در ثانیه خواهد رسید.
وی در عین حال پایش و مدیریت فشار ،رسیدگی به موقع حوادث و تله متری
شبکه را از ابزارهای کاربردی آبفای اســتان اصفهان برای گذر از تنش آبی
عنوان کرد و گفت :پایش مصارف آب مشترکان پرمصرف و کنترل برخط
(آنالین) مصرف آن ها از جمله تدابیری است که می تواند در توزیع عادالنه
آب در فصل تابستان بسیار مؤثر واقع شود.

مسکن

بازنگری طرح هادی در ۱۱۶روستای
استان اصفهان
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از بازنگری طرح هادی در116
روستای استان اصفهان خبر داد.
محمدرضا شاملو در حاشیه جلسه بررسی مشکالت عمرانی روستاهای منطقه
بادرود در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد :طی سفر دو روزه که به دعوت نماینده
نطنز ،بادرود و قمصر به حوزه انتخابیه داشتم از نزدیک از روستاهای منطقه بازدید
و از نزدیک ضمن بازدید از پروژههای اجرا شــده توسط بنیاد مسکن در جریان
مشکالت این روستاها نیز قرار گرفتم.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اســامی افزود :روستاهای حوزه
انتخابیه نطنز ،بادرود و قمصر از لحاظ گردشگری ،وجود بافتهای تاریخی ،زندگی
و پویایی و تولید در موقعیت خوبی قرار دارند و بنیاد مسکن با همکاری بخشداریها
و دهیاریها فعالیتهای مشترکی برای توسعه روستاها انجام میدهند و وظیفه
بنیاد مسکن اعطای اعتبارات ملی برای توسعه و عمران روستاهاست.
وی بیان کرد :عالوه بر اعتبارات ملی ،خیریــن ،کمکهای دهیاران و اعتبارات
تملک دارایی که در کمیته برنامهریزی شهرستانها به تصویب میرسد ،میتوانیم
فعالیتهای گستردهتری در سال ۱۴۰۰برای توسعه عمران روستاها داشته باشیم.
شاملو گفت :در بازدید میدانی از روستاها مقرر شد ساماندهی معابر ،آسفالت و
بهسازی معابر روستایی ،ساماندهی بوســتانهای روستایی ،تأمین زمین برای
مسکن اهالی روستا در ماه آینده عملیاتی شود و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰
کلیه مصوبات در راستای توسعه روستاهای منطقه نطنز ،بادرود و قمصر عملیاتی
و در اختیار مردم عزیز روستاها قرار بگیرد.

روند کاهشی مراجعات کرونایی به بیمارستانها

رئیس بیمارستان سینا تهران ،ضمن تشــریح وضعیت فعلی بیماری کرونا و مراجعات به
بیمارستانها ،در عین حال تاخیر در تامین واکســن کرونا بویژه برای دوز دوم تزریق را
موقتی خواند و گفت :نمیتوان  ۱۰۰هزارتا  ۱۰۰هزارتا واکسن از جاهای مختلف تهیه و
تزریق کرد؛ باید بتوانیم واکسن ایرانی تولید کنیم تا خیالمان راحت باشد.
دکتر محمد طالب پور درباره وضعیت فعلی کرونا ،گفت :یک ماه پیش در بیمارستانمان
 ۲۲۰تخت بیمارســتان که حدود  ۴۵درصد تختهایمان بود را به کرونا اختصاص داده
بودیم ،البته در اوج زمان پذیرش حدود  ۱۸۵بیمار بستری میکردیم .اکنون عدد بستری
ما حدود  ۵۰بیمار است .البته بیماران بد حال بســتری در آیسییو هم داریم که امکان
زنده ماندنشان کم است ولی در کل سیر بیماری بهتر شــده است .بیمارستان به سمت
فعالیتهای عادی خود متمایل شده است و تعداد عملهای ما خوب است و تعداد عملها
با رعایت پروتکلها به حالت عادی بازگشته است.

گزارش

کمبود بیسابقه دارو در ایران طی  ۱۵سال اخیر

نایبرئیس انجمن داروسازان ایران گفت :دولت آینده اگر واقعا میخواهد
به صنعت داروســازی کشــور کمک کند ،هیچ یارانهای به این صنعت
تخصیص ندهد و فقط یک سری معافیتهای مالیاتی در حوزه زنجیره
تامین دارو در نظر بگیرد .دکتر علی فاطمی با اشاره به چالشهای حوزه
داروسازی و داروخانهداری در کشور و درخواستها در این حوزه از دولت
آینده گفت :مهمترین موضوعی که درخواست ماست ،دسترسی مردم
به دارو است .متاسفانه در حال حاضر کمبودهای دارویی بیداد میکند و
طی  ۱۰تا  ۱۵سال اخیر هیچگاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم.
ما که در داروخانه کار میکنیم ،شاهدیم که برای بدیهیترین داروها و
حتی برای یک داروی زخم معده ساده هم مردم دنبال دارو میگردند،
برای انسولین که مردم گرفتارند و ...
عرضه قطرهچکانی ارز دولتی به واردات و و تولید دارو
نایبرئیس انجمن داروســازان ایران گفت :یکی از مهمترین اشکاالتی
که به بروز این عارضه منجر شده است ،کنترل قیمت ارز در حوزه دارو
و بحث ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی است .این موضوع باعث شده از آنجا که
قیمت بسیار پایین است و یکپنجم قیمت واقعی است ،دارو به اندازه
کافی و بهموقع تامین نشــود .فاطمی افزود :به طوری که ارز دولتی به
صورت بسیار کند و قطرهچکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای
خرید مواد اولیه داده میشود و بر این اساس آنها نمیتوانند بهموقع دارو
را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه بهموقع به دست
مصرفکننده نمیرسد و مردم سرگردان به دنبال آنها میگردند.
چالش قاچاق معکوس دارو
فاطمی ادامه داد :چالش دیگری که داریم ،بحث معروف قاچاق معکوس
است .به طوری که دولت یارانه سنگین را پرداخت و دارو را وارد میکند و
بعد میبینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت
فروخته میشود .این مشکل از سال  ۱۳۹۷به بعد ایجاد شد و به دلیل
تحریمهای دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان با این
موضوع دست به گریبان هستیم.
دولت هیچ یارانهای به صنعت داروسازی تخصیص ندهد
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران گفت :دولت آینده اگر واقعا میخواهد
به صنعت داروســازی کشــور کمک کند ،هیچ یارانهای به این صنعت
تخصیص ندهد و فقط یک سری معافیتهای مالیاتی در حوزه زنجیره
تامین دارو ـ چه برای واردکننده و تولید کننده و چه برای پخشکننده
و داروخانه ـ در نظر بگیرد تا بتواننــد دارو را با قیمت ارزانتر در اختیار
مردم قرار دهند .فاطمی اضافه کرد :در عین حال ،یارانهای هم که دولت
قرار اســت برای حمایت از بیماران بپردازد ،به طور مستقیم از طریق
سازمانهای بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمهای افزایش
یابد .نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم
مصرف دارو را باال میبرد ،هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث
کمبود ارز و دارو میشود .اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و
مابهالتفاوت آن را به بیمه منتقل کنند ،در کشور به نفع همه است .وی
گفت :نظر ما این است که به جای ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی که به ایجاد
رانت و فساد در سیستم دارویی منجر شده و بحثبرانگیز بوده ،بهتر است
که ارز نیمایی دهند و ارز دارو تا جای ممکن تکنرخی شــود و اگر هم
دولت خواست یارانهای به دارو دهد ،آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به
مردم فشار وارد نشــود .اگر ارز دارو تکنرخی شود ،قطعا قیمت داروها
افزایش مییابد ،اما برای اینکه به مردم فشــار وارد نشود ،باید از سمت

وی افزود :امیدواریم به کمک واکسیناســیون و رعایت نکات بهداشتی دیگر شاهد پیک
پنجم کرونا نباشیم؛ مگر اینکه ورژن جدیدی از ویروس رخ نشان دهد ،در غیر این صورت
آینده روشنی را انتظار داریم .بروز پیک پنجم با همین ویروس فعلی بعید است؛ بویژه آنکه
با گسترش استفاده از واکسنها و واکسیناسیون  ۷۰درصد افراد جامعه ،خطر کرونا مشابه
بیماری همچون آنفلوآنزا میشود و تحت کنترل میآید .البته واکسیناسیون هم ماندگار
نیست و نیازمند ُدز یادآور هستیم اما قطعا با واکسن شرایطمان بهتر میشود.
طالب پور ادامه داد :ایراد بزرگ ویروس این است که خیلی شایع و فراوان است و بیم آن
میرود که اگر جهشهای جدیدی رخ دهد ،کارایی واکسن را کاهش دهد؛ اما با ویروس
فعلی پیک چهارم که میتوانست خیلی خطرناک باشد را سرکوب کردیم؛ در حالی که اگر
مثال ویروس با جهش هندی رخ میداد به این راحتی نمیتوانستیم آن را مدیریت کنیم .با
اینکه پیک چهارم گستردهتر از پیک سوم بود اما سرعت افول آن سریعتر بود.
وی درباره صحبتهایی پیرامون شــیوع تکگیر موارد ابتال به جهش هندی و آفریقایی
ویروس کرونا در تهران ،اظهار کرد :شــاید اولین کیس ویروس انگلیســی در تهران در

بیمارستان سینا بستری شد که سریعا تشخیص
داده شــد اما متاســفانه فوت کرد اما در مورد
بســتری بیماری با ابتال به ویــروس هندی یا
آفریقایی در بیمارســتان ســینا گزارشــی
نداشتیم.
رئیس بیمارستان سینا درباره تاخیر در تزریق
ُدز دوم واکســن کرونا تاکید کــرد :این موضوع
موقت خواهد بود و برطرف خواهد شد و اگر یک یا
دو هفته تاخیر هم رخ دهد در اصول واکسیناســیون
اتفاقی رخ نمیدهد ولی استراتژی واکسینه کردن مردم با
ُدزهای باال بر مبنای واکسنهای ایرانی امکان پذیر است .ما نمیتوانیم  ۱۰۰هزارتا
 ۱۰۰هزارتا واکسن از جاهای مختلف تهیه و تزریق کنیم؛ باید بتوانیم واکسن ایرانی تولید
کنیم تا خیالمان راحت باشد.

آیا واکسن کرونا خاصیت مغناطیسی دارد؟

و جلوگیــری از رشــد باکتریها در
برخی از واکسنها مورد استفاده قرار
میگیرد و اســتفاده از آن در شرایط
لزوم و با دقت زیاد و به مقدار بســیار
کم میباشد؛ چرا که مواجهه با مقادیر
بیش از حد مجاز جیوه به سرعت باعث
ایجاد عالئم (شــامل لرزش بدن ،بی
حس شدن بدن ،کاهش قدرت حرکتی
شدید ،احساس مزه فلز در دهان ،تهوع،
کاهش سطح هوشــیاری ،اشکال در
تنفس و بلع ،تاری دید و…) میشود.
هرچند تــا کنون به بررســی جامعی
در خصوص اســتفاده یا عدم استفاده
از این ماده در انواع واکســنهایی که
برای مقابله با ویروس کووید  ۱۹تهیه
شدهاند دست نیافتهایم ،همانگونه که
پیش تر گفته شد ،در صورت استفاده
از این ماده در تهیه واکسنهای کرونا
نیز مقدار این مــاده آنقدر کم و تحت
شــرایط کام ً
ال کنترل شــدهای است
که هیچ نگرانی برای ســامت ایجاد
نمیکند.
 .۲احتمال رخداد ایــن پدیده در اثر
تزریق واکســن؛ باید تاکیــد کرد که
مبنای این ادعا از ریشــه غلط اســت
چرا که وجــود فلز بــه تنهایی باعث
ایجاد خاصیت مغناطیســی نمیشود

بلکه میدان مغناطیســی باعث ایجاد
این خاصیت و در نتیجه جذب فلزات
میشود.
مقدار آهن ربا یا میدان مغناطیســی
الزم برای نگه داشــتن اجسامی نظیر
یک قاشق ،آن هم از زیر پوست ،بسیار
بیشــتر از مقدار واکســنی است که
تزریق میشود .در حقیقت سوزنهای
واکسن میلیمتری به قدری کوچک و
محتوای واکسن به قدری کم است که
اگر قویترین ذرات آهنربای جهان هم
باشند باز نمیتواند چیزی را چسبیده
به بازوی شما نگه دارد.
بر اساس برخی ادعاهای گروههای ضد
واکسن ،درون واکسنها میکروچیپ
هایی وجود دارد که باعث جذب فلزات
و یا حتی وســایل غیر فلزی میشود.
همانطور که پیشــتر نیز مطرح شــد،
تمامی واکســنها در آزمایشگاههای
مختلفی مورد بررسی قرار گرفتهاند و
این فرضیه رد شده است.
 .۳رخداد این پدیــده در پیش از وقوع
کووید  ۱۹و یــا در برخــی از افرادی
که واکســن نزدهانــد از مدتها قبل،
تصاویری از افراد مختلف منتشر میشد
که ادعای مغناطیسی بودن بدن آنها را
مطرح میکرد.

تاخیر در تزریق
دوز دوم واکسن
کرونا مشکلی ایجاد
نمیکند

همچنین هم اکنون نیــز تصاویری از
افرادی منتشــر میشــود که واکسن
نزدهاند اما ادعای مغناطیســی بودن
بدن خود را دارند .این خاصیت اگرچه
که میتواند در بدن برخی افراد ظاهر
شود اما در بســیاری از موارد با عللی
از قبیل رطوبت پوســت ،چســبناک
کردن پوست با مواد مختلف یا موقعیت
فیزیکی چسباندن اجسام میتواند در
ارتباط باشد.
همچنین در نقطه مقابــل این پدیده
نیز مشاهده شده است که ارتباط آن با
تزریق واکسن را کم میکند .از جمله
اینکه تعداد زیادی از افرادی که واکسن
دریافت کردهاند گــزارش دادهاند که
هیچ وســیله فلزی و غیرفلزی به بدن
آنها نمی چسبد.
با توجه به شــواهد و منطــق موجود،
امکان وجــود ارتباط بیــن خاصیت
مغناطیســی در بدن افراد و یا بازو با
تزریق واکســن کوویــد  ۱۹محتمل
نیســت و همچنین این پدیده که به
هر دلیلــی در تعدادی افــراد گزارش
شده است هیچ تأثیری بر روی عملکرد
واکسن ندارد و مســائلی مانند وجود
میکروچیپ و غیره نیز در واکســنها
هیچ مبنای علمی ندارد.

راههای زاویهدار کردن فک و صورت
به دنیا آمدن با یک خط فک زاویهدار
مترجم
پریساجمدی بســتگی به عوامل ژنتیکی متعددی
دارد .با این وجود ،راههایی وجود دارند
که میتوانید برای زاویهدار کردن فک خود انجام دهید.
برخی افراد باید وزنشان را کاهش دهند تا خط فک آنها
برجستهتر شود؛ برخی دیگر باید رژیم غذایی و حتی تغییر
لباس را در نظر بگیرند .چه به طور طبیعی دارای خط فک
برجسته باشید چه نه ،هیچ چیز نمیتواند مانع شما برای
بهتر کردن ظاهرتان گردد.
از یک پاک کننده مناسب برای پوست خود استفاده کنید
استفاده از یک پاک کنندهی عالی برای صورت از افتادگی پوست
جلوگیری میکند ،به این معنی که صورت (و فک) ســفتی خود
را حفظ میکند .هرگونه تجمع پوست مردهی اضافه باعث از بین
رفتن شادابی و شکل برجستهی صورت میگردد ،بنابراین اگر به
دنبال داشتن خط فکی زاویهدار هستید ،الزم است که این وضعیت
را کنترل کنید .سعی کنید از پاک کنندههایی استفاده کنید که
خاصیت جمع کنندگی پوست را دارند زیرا در سفت کردن پوست
بسیار موثر هستند.
از محصوالت افزایش دهنده کالژن برای پوست استفاده
کنید
کالژن مادهای فعال در پوست است که آن را سفت نگه میدارد.
برخی از پاک کنندهها باعث تولید کالژن در پوست شما میگردند،
بنابراین توصیه می شود که هنگام خرید چنین محصوالتی تحقیق
کنید .امکان تزریــق کالژن نیز وجود دارد ،امــا عوارض جانبی
غیرطبیعی آن باعث میشود که این روش به عنوان آخرین گزینه
در نظر گرفته شود.
پروتز چانه برای زاویهدار کردن فک
پروتز چانه در خط فک ،برجســتگی بهتری در این ناحیه ایجاد
میکند و بــرای اصالح چانهی عقــب رفته مورد اســتفاده قرار

میگیرد .جراحی برجســته کردن چانه میتواند با اضافه کردن
مواد ســازگار با بافتهای زنده برای ایجاد چانهای برجستهتر به
تغییر ظاهر این قسمت کمک کند .این عمل حتی میتواند صورت
را کشیدهتر کند و باعث شود که دیگر اعضای صورت متقارنتر به
نظر برسند .یک جراح پالستیک مجرب میتواند تعیین کند که
آیا پروتز چانه برای شما مناسب اســت و یا اینکه لیفت گردن یا
تزریق ژل میتواند به شما جهت دســتیابی به ظاهر دلخواهتان
کمک کند یا خیر.
جراحی لیپوساکشن را در نظر بگیرید
در صورتی که خواهان انجام جراحی هستید با پزشک خود صحبت
کنید .اگر به دنبال داشــتن فکی خوش تراش هســتید ،جراحی
زیبایی مفید و موثــر خواهد بود ،اما به علــت هزینهها و عوارض
احتمالی آنها به جزء در شرایطی که ابتدا احتماالت دیگر را در نظر
گرفته باشید و نتیجه نگرفته باشید ،توصیه نمیشوند.
تمرینات ورزشی برای صورت
در صورتی که به طور جدی قصد زاویــهدار کردن خط فکتان را
دارید ،در واقع برنامههایی وجــود دارند که میتوانید انجام دهید
که شــامل تمرینات و حرکات مختلفی برای بهبود ظاهر صورت
هستند .در مقایسه با ســایر برنامهها ،این تمرینات نسبتاً ارزان
هستند و به راحتی میتوان آنها را انجام داد.
لبخند زدن
بطور طبیعی به برخی افراد لبخند زدن بیشتر میآید ،اما حقیقت
این اســت که این کار دارای مزایای متعددی برای صورت شــما
میباشد .مانند تمام قسمتهای دیگر بدن ،هرچه بیشتر صورت
خود را ورزش دهید ،بهتر و ســفتتر به نظر میرسد .لبخند زدن
یک تمرین عالی است ،به این دلیل که از نظر روانشناختی مرتبط
با شاد بودن اســت ،بنابراین در صورتی که به طور مرتب لبخند
بزنید ،پس از مدتی متوجه بهبود در خلق و خوی خود خواهید شد.
فک خود را به هم فشار دهید و رها کنید
دستیابی به خط فک زاویهدار بســتگی به کار کردن با خود فک
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دارد .برای ایــن منظور،
ســعی کنید فک خود را
به مدت  10ثانیه به هم
فشــار دهید و ســپس
رها کنیــد .این تمرین
ممکــن اســت کمی
احســاس ناراحتی و
ســوزش جزئــی به
همراه داشــته باشد.
ســعی کنید این کار
را هــر چند بــار که
میتوانیــد انجــام
دهید ،بین  10تا  15مرتبه برای شروع خوب است.
تمرین لیفت چانه
سر خود را به سمت باال متمایل کنید و به سقف نگاه کنید .سپس
لبهایتان را بکشید گویی که قصد بوســیدن چیزی را دارید که
چند سانتیمتر باالتر از ســرتان قرار دارد .در هر تکرار این حالت
را به مدت  5ثانیه نگه دارید ،پــس از آن میتوانید چند ثانیه به
لبهایتان استراحت دهید .میتوانید این تمرین را هر چند بار که
دوست دارید تکرار کنید ،هرچند  10مرتبه تکرار مناسب است.
این تمرین یک راه عالی برای بهبود سفتی صورت است ،زیرا طیف
وسیعی از عضالت صورت را به کار میگیرد.
شقیقههایتان را ماساژ دهید
ماساژ دادن شقیقهها و باز کردن ابروها یک راه خوب برای افزایش
جریان خون و گردش خون در کل صورت اســت .با  2انگشــت
شــقیقههای خود را با حرکات دایرهای کوچک ماساژ دهید .این
حرکت را به مدت  30ثانیه ادامه دهید .ماســاژ دادن شــقیقهها
بهترین راه برای مبارزه با سردرد میگرنی است.
لبهایتان را به شکل ماهی در بیاورید
به شــکل ماهی درآوردن لبها یک تمرین عالی برای خوش فرم
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گزارش

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سالمت دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،راهنمای پاسخ به این سوال که آیا تزریق
واکسن کووید  ۱۹میتواند باعث ایجاد خاصیت مغناطیسی شود
را منتشر کرد.
اخیرا ً در فضاهای مجازی
مطالب و فیلمهایی منتشر
 ISFAHANشــدهاند که مدعی ایجاد
خاصیت مغناطیســی در
 N E W Sناحیه تزریق و حتی سایر
گزارش
نقاط بدن افراد واکســینه
مهر
هســتند .ایــن موضوع
که ابتدا به عنوان چالشــی ســرگرم
کننــده در یکی از فضاهــای مجازی
آغاز شد ،پس از گذشــت چند روز به
صورت ادعایی جدی تر مطرح شــد.
در اینجا قصد داریم بررســی کنیم که
آیا تزریق واکســن کوویــد  ۱۹یا هر
واکســن دیگری میتواند باعث ایجاد
خاصیت مغناطیســی شود؟ آیا درون
واکسنها فلز وجود دارد؟ برای بررسی
این موضوع ،از ســه جانب به مسئله
میپردازیم.
 .۱محتویــات واکســنها؛ محتویات
واکســنها کام ً
ال تحت نظر مؤسسات
علمی مبتنی بر شــواهد است بر این
اساس برای کسب تاییدیه ،واکسنها
مورد بررسیهای دقیق آزمایشگاههای
تخصصی به عنوان نهادهایی مستقل
قرار گیرنــد .همچنین شــرکتهای
تولید واکسن برای کســب اطمینان
مصرف کننــدگان ،تمامی مواد به کار
رفته در این واکسنها را اعالم میکنند.
از این رو ماده ناشناختهای در واکسنها
وجود ندارد .بنابرایــن میتوان عنوان
کرد که درون ساختار اکثر واکسنها
مواد فلزی وجود ندارد.
در حقیقت سوزنهای مقدار بسیار زیادی از محتویات واکسن
واکسنمیلیمتری
آب مقطر و مقداری نمک ســاده برای
به قدری کوچک و
کاهش درد تزریق بوده و مقدار خالص
به
محتوای واکسن
واکسن (شامل ویروس کشته یا ضعیف
که
قدری کم است
شده به منظور کسب پاسخ ایمنی بدن
ذرات
اگر قویترین
و ایجاد ایمنی) بسیار ناچیز است .البته
هم
جهان
آهنربای
در تعدادی از واکسنها مقداری جیوه
تواند
ی
نم
باز
باشند
ترکیب شده با سایر مواد (تیمروسال)
به
چسبیده
را
چیزی
وجود دارد ،اما مقدار این جیوه بسیار
بازوی شما نگه دارد.
ناچیز بوده و صرفاً برای حفظ ماندگاری
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کــردن
گونهها و فک اســت .گونههــای خود را از
داخل دهان تو بکشید و سعی کنید لبخند بزنید .در هر تکرار این
حالت را حداقل  5ثانیه نگه دارید .در حین انجام این تمرین کمی
احساس ناراحتی میکنید و در پایان هر تکرار باید کمی احساس
سوزش کنید .این عالئم نشان میدهند که عضالت شما با انجام
این تمرین کشیده شدهاند .برای شروع ،این تمرین را  10بار تکرار
کنید و به تدریج میتوانید تعــداد تکرارها را افزایش دهید .انجام
چنین تمریناتی در طول زندگی روزمره بســیار آسان میباشد.
شــما میتوانید این تمرین را زیر دوش یا قبــل از خوابیدن نیز
انجام دهید.
آب بنوشید
نوشیدن آب مزایای بســیار زیادی دارد .برای مثال ،مصرف آب
خالص یک روش ضروری برای بهبود ســامت کلی شــما است.
نوشــیدن آب به کاهش وزن و بهبود انــرژی در طول روز کمک
میکند.
www.wikihow.com

رییس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی
اســتان زنجان گفت :فاصله
زمانــی تزریق بیــن  ۲دوز
واکسن کرونا در صورت تاخیر
مشکل جدی ایجاد نمیکند و
میتواند با چندماه تاخیر هم
تزریق شود.
دکتر پرویز قزلبــاش افزود:
بر این اســاس تزریق واکسن
آســترازنکا پیش از این نیز با
فاصله  ۲۸تــا  ۳۰روز انجام
میشــد ،اما مطالعات نشان
داد کــه تزریــق دوز دوم با
فاصلــه  ۳ماه هم مشــکلی
ایجاد نمیکنــد چراکه دوز
اول سیستم ایمنی را تحریک
و آماده دفاع کرده و ُدوز دوم
مکمل است.
این مســوول اظهار داشت:
تا کنــون ســالمندان باالی
 ۸۰ســال ،حدود  ۸۰درصد
و باالی  ۷۰ســال هــم۷۲ ،
درصد واکســینه شــده اند
کــه در واکسیناســیون این
گروههــا حتــی درخصوص
کارآزمایــی بالینی واکســن
ایرانی – کوبایــی (کنژوگه)
هیچ عوارضی گزارش نشده
است.
وی تصریح کــرد :باتوجه به
اینکــه زنجان مرکــز توزیع
واکسن شــما لغرب کشور
محســوب می شــود ،بطور
طبیعی نیز بیشــترین ذخایر
را داشته و تالش بر این است
که واکســنهای ارســالی از
طرف وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی به استان
بالفاصله و با سرعت مناسب
که برای سنین مشخص شده،
توزیع تزریق شود.
قزلباش بــا تاکید بر اینکه در
روزهــای اخیــر اندکی روند
واردات واکســن ُکند شــده
است ابراز امیدواری کرد که
این تاخیر بــهزودی برطرف
شود.
وی گفت :اســتان نیز تالش
دارد با توجه بــه وقفه ایجاد
شــده در امر توزیع واکسن با
رفع این مســاله تزریق آن را
به گروههــای مختلف هدف
سرعت دهد.
قزلباش با اشــاره به اینکه با
ظرفیت ایجادشده در استان،
خوشــبختانه بیمار مبتال به
کرونــای در انتظار بخش آی
ســی یو وجود ندارد ،اظهار
داشت :بیشــترین علل ابتال
به این بیمــاری در مبتالیان
تمــاس خانوادگی ،دورهمی
ها ،تجمعات ،تمــاس با فرد
آلوده در محل و مسافرتها بوده
است که در این ارتباط باید به
فاصله گذاری ها و کنترل آن
توجه بیشــتری داشت.این
مسوول همچنین در شرایط
کنونــی انتخابات ریاســت
جمهوری و شوراها بر رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،فاصله
اجتماعی و استفاده از ماسک،
تاکید و خاطرنشــان کرد :بر
این مبنا بایــد بحث آموزش،
اطالعرســانی و نظــارت بر
اجرای پروتکلها با شــدت
بیشــتر انجام بگیرد و عموم
مردم هم با شــدت و جدیت
پروتکلهای بهداشتی را مورد
توجه قرار دهند.

news

‘NIOC prepared to boost
oil output to pre-sanction
levels within a month’

National Iranian Oil Company (NIOC) has
taken all the necessary measures and is ready
for boosting oil output to the pre-sanctions
level within a month, a senior official with the
company announced.
“Precise weekly, monthly and quarterly
planning has been made to restore oil
production to pre-sanctions level, and if
sanctions are lifted, most of the country's oil
production will be restored within a month,”
Farrokh Alikhani, NIOC’s deputy director for
production affairs, said.
After the re-imposition of sanctions against
the country, NIOC prepared a plan for
production control, in parallel, programs
for production restoration were also put on
the agenda, and plans were made to revive
production at one week, one month, and
quarterly intervals, Alikhani explained.
“Although we have estimated the time
required for a full recovery to be three
months, based on the plans and arrangements
made, we anticipate reviving most of the
targeted capacity within one month,” he
added.
According to the official, the NIOC approach
has always been to be fully prepared so
that whenever maximum oil production is
needed the company would be able to restore
production in the shortest possible time.
“For this purpose, all fields have been
thoroughly studied, and naturally the younger
and greener fields return to their potential
production more quickly,” the official stated.
Alikhani, in response to a question about the
estimated costs of restoring oil production
capacity to pre-sanctions levels at this point
said: "In any case, recovery of wells and
restoring production will come at a cost.”
He further noted that NIOC plans are not
limited to restoring previous production
capacity, and in the second step, plans will be
made to increase production.
“The average daily production of Iranian oil
before the re-imposition of sanctions was
3.38 million barrels per day, and the National
Iranian Oil Company has planned to return
to the pre-sanctions production in the first
step if the sanctions are lifted, and in the next
step to increase production capacity to more
than four million barrels per day,” Alikhani
explained.

Broad Money Supply
Rises 40.6%

Broad money supply reached 34,761.7 trillion
($151 billion) at the end of the previous fiscal
year on March 20, indicating 40.6% growth
compared with a year earlier.
Money supply increased 10,040 trillion rials
($43.6b) over course of a year, rising from
24,721.5 trillion rials ($107.4b) in March
2020, according to the data released by the
Central Bank of Iran.
As for the main components of money supply,
the share of money (M1) stood at 6,909.6
trillion rials ($30b) by March 20, up 61.7% on
a year-on-year basis.
The total value of banknotes and coins in
circulation was 735 trillion rials ($3.2b)
in this period, indicating a 20.2% increase
compared to the year before.
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Iran exports to Russia up by %20

News

The best option
to bring an end to
Iran’s misery is a
currency board.
A currency board
issues notes and
coins convertible
on demand into
a foreign anchor
currency at a
fixed rate of
exchange. It is
required to hold
anchor-currency
reserves equal
to %100 of
its monetary
liabilities.

Iran, Tajikistan
agree on electricity
networks connection

The Islamic Republic of Iran and the
Republic of Tajikistan have reached an
agreement to connect their electricity
networks through the existing facilities
and lines.
According to a Wednesday report of
the Iranian Ministry of Energy, the
14th joint economic, trade, cultural,
technical, and social cooperation
commission meeting between Iran
and Tajikistan was held on June 7-8 in

Sudoku

Economy
Saturday ,June 12 , 2021, No. 800

ISFAHAN
NEWS
economy

Iran
supplying
clean water
to 9 million
people in
countryside:
Minister

Iran exports to
Russia up by 20%

Speaking to ILNA,
Hadi Tizhoush
Taban said Russia’s
imports only in the agro
and food products are
estimated at $67b per year
but Iran accounts only for
0.22 percent of the figure
which is around $500m.
Touching upon on the
current condition of trade
between Iran and Russia,
he said the trade condition
of Iran and Russia has not
changed considerably
because
when
the
borders of other countries
were closed due to the
pandemic, Russia’s border
was open for imports and
exports of goods, adding
that major problems for
Iran’s trade with Russia
are domestic because
required infrastructures
for transportation are
not ready and as long as
these infrastructures do
not get ready, the trade
volume with Russia will
not increase noticeably.
Tizhoush Taban went on to
say but comparing to the
past years, Iran’s exports
to Russia have increased
but the figure has not

economy
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What’s News

The chairman of Iran-Russia Chamber of
Commerce says Iran’s exports to Russia have
increased by 20 percent but with the existing
condition, one cannot expect more increase of
the exports to Russia.
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been so considerable
and it has been around
20 percent. He noted that
Russia imports agro and
food products worth of
$67b annually but Iran’s
share of the figure is only
0.22 percent and around
$500m. He stated other
countries have entered
Russia’s big market but
unfortunately Iran has
not acted successfully,
and sanctions as well
as domestic issues like
banking issues should be
blamed for this failure.
He went on to say that
problems of banking
system cost dear for
Iranian tradesmen and
repatriation of the earned
forex from the exports
has also its problems. He
reiterated that as long
as these problems are
not solved, one cannot
expect considerable rise
in the exports unless

the domestic laws and
regulations are revised.
Tizhoush Taban also said
one of the problems of
the trade is the issue of
regulating the domestic
market, adding that
when the country faces
the shortage of one
commodity, its exports are
halted and this happens
nowhere in the world
in this way. He said if a
country faces shortage
of some commodity, it
begins its imports until
it meets the demand of
the domestic market
and then its imports are
halted. He reiterated
that regulation of the
domestic market is done
with imports but in Iran
the market regulation is
done by stopping exports.
So an economic activist
cannot have a long term
planning for his activities
and he just looks at his

Dushanbe with the participation of
staff of energy ministries of the two
countries.
Iran’s Minister of Energy Reza
Ardakanian in the joint commission
meeting referred to existing potentials
in various fields in both countries,
and added that although the two have
reached many good agreements during
the previous commissions, they need
to make effective moves to implement
them all.
For his part, the Minister of Energy and
Water Recourses of Tajikistan, Daler
Juma, expressed hope in the meeting
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short term interests, and
for this reason one cannot
expect considerable rise in
exports, he added.
On Iran’s imports from
Russia, he said that Iran’s
imports from Russia are
mostly wood, oil seeds,
livestock and poultry and
there is no certain import
from Russia and to expand
it, Iran needs resolving
issues like banking issue.
Responding to a question
on the North-South
Corridor, he said with
completion of this corridor,
the costs will be decreased
by one-third and it will
have good revenues for
Iran.He also reiterated that
Eurasia can create good
facilities for Iran regarding
tariffs and the final cost
of the prices in the region,
and this point should be
taken seriously and Iran’s
ties with Eurasia should be
expanded.

that this session will lead to taking a
long and noticeable stride to TehranDushanbe comprehensive relations.
After the opening ceremony of the
commission, expert groups of the two
countries began their bilateral talks
aimed at finalizing the agreements.
Iran's Ardakanian arrived in Dushanbe,
Tajikistan, on June 7 to participate in
the 14th Iran-Tajikistan joint economic
commission meeting.
Before Dushanbe, Ardakanian visited
Moscow and participated in the
24th Saint Petersburg International
Economic Conference.

News

Irans Housing PMI Bounces Back
Above Threshold
The Purchasing Managers’
Index for the housing sector
in the second month of the
current Iranian year (April
21-May 21) settled at 57.14
from 40.5 of the preceding
month (March 21-April
20), indicating a 41.09%
increase, Iran’s Chamber of
Cooperatives reported.
PMI is an indicator of the
health of economic sectors. It
provides information about
current business conditions
to decision-makers, analysts
and purchasing managers.

“Raw material inventory”,
“employment conditions”,
“new orders”, “supplier
deliveries” and “export/
production conditions” were
among the criteria surveyed,
yielding a final score of
between 1 and 100.
If a business scores 50, it
means that no change has
been perceived compared to
the previous month, while
scores higher or lower than
50 indicate that the business
is booming or stagnating
respectively.

Iranian
Energy
Minister
Reza
Ardakanian says
access to clean water
in the countryside
has increased by nine
times in eight years
to cover a total of nine
million people across
Iran.
Reza Ardakanian said
on Thursday that an
average of 30 villages
had been provided
with clean water every
week in the past eight
years.
The
minister
made the remarks
on the sidelines
of a ceremony to
inaugurate major
water projects across
Iran.
The project opened
virtually by President
Hassan
Rouhani
included a dam near
the border with Iraq
in the western Ilam
province.
The earthfill dam has
cost over 4 trillion rials
(nearly $20 million)
to build and has a
capacity to hold 84
million cubic meters
of water.
During
the
inauguration
c e r e m o n y ,
Rouhani hailed his
government’s records
on expansion of Iran’s
water infrastructure,
saying a total of
56 dams had been
launched
across
Iran since he came to
office for a first term in
August 2013.
The figure is on par
with the total number
of dams rolled out in
the country between
the victory of the
Islamic Revolution in
1979 and the start of
his administration,
said Rouhani. The
Iranian president said
his government had
opened an average of
six water treatment
facilities and 12
sewage plants per year
since 2013.
A report by the official
IRNA agency said
that the government
had
executed
water
drainage
systems in nearly
345,000 hectares of
agricultural lands over
the past eight years.
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Russian
FM Slams
US’ Illegal
Presence in
Syria

Russian Foreign Minister
Sergei Lavrov slammed
the unlawful presence
of the United States in
Syria, saying the US forces
continue to plunder the
Arab country’s wealth
extensively to support
militants.
“Every time, we affirm
the illegitimacy and
unlawfulness of the US
presence on the Syrian
territories, which is
accompanied
with
plundering the natural
resources such as the oil
fields and agricultural
crops,” Lavrov said while
addressing the Primakov
Readings Forum on
Wednesday,
Syria’s
official news agency SANA
reported.
He added that the
occupying US forces
use the money from
its lootings to support
separatist movements
on the eastern bank of the
Euphrates River, referring
the Washington-allied
Kurdish militants.
Lavrov warned that
the Americans play “a
really dangerous game,”
which may lead to bad
consequences.
The United States invaded
Syria in 2014 at the head
of scores of its allies under
the pretext of battling
the Takfiri terrorist
group of Daesh. The USled coalition retains its
presence, although Syria
and its allies, including
Iran and Russia, defeated
the terrorist outfit in
late 2017.Since the
incumbency of former
US president Donald
Trump, Washington has,
by its own admission,
been involved in
misappropriating
the Arab country’s
oil resources and
invigorating Kurdish
militants in eastern Syria
to aid the oil theft.
In collusion with the socalled Syrian Democratic
Forces (SDF), the US
continues
looting
Syria’s wealth on a daily
basis and transferring it
through the illegitimate
border crossings in a
flagrant violation of
international law and the
UN resolutions.Syrian
Foreign Minister Faisal
al-Mekdad said last month
that the United States is
engaged in widespread
plundering of Syria’s
natural resources, and also
reinforces terrorists to
take on the Arab country.

US cannot take direct action under intl.
law against Iranian ships in Atlantic, says
Foreign Policy

The United States cannot take direct action under international
law against two Iranian ships on a voyage toward the North Atlantic
Ocean even if the vessels are violating US sanctions, according to a
Foreign Policy article.Late last month, Politico reported that the US
national security community had been monitoring for the previous
two weeks two Iranian vessels whose ultimate destination might
be Venezuela.Citing three people familiar with the situation, the
American news website said the vessels, including the Makran
port ship and the domestically-built Sahand destroyer, have been

heading south along the east coast of Africa.In response, Iranian
Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh said Iran has
always been present in international waters and is entitled to such
rights under international law.“No country can violate this right,”
Khatibzadeh told reporters on May 31, while warning the US against
any miscalculation and saying, “Those who are sitting inside glass
houses should be careful.”Politico later cited unnamed American
officials who claimed that the ships are believed to be carrying arms
intended for transfer to Caracas. In an article published on Thursday,
Foreign Policy argued that any US action against the vessels would
be unlawful and undermine sovereign immunity as a core tenet of
the international order.“The costs of direct action would be severe,
exposing the United States to charges of hypocrisy toward the rules-

based order and potentially opening
US naval vessels to similar treatment
by adversaries,” the American news
publication said, arguing that the
United States should “employ
diplomacy rather than force” and
encourage states along the route to
deny the Iranian vessels port access
if requested.It added that in times of
peace, sovereign immunity is a practically
allpowerful ward against a foreign state’s jurisdiction, with exceptions
only in extreme circumstances involving failed states, fake warships,
or weapons of mass destruction. “This case, however, is textbook.”

Iran’s Envoy Urges IAEA to Avoid Political
Agenda, Partiality

news

Ismail Haniyeh reportedly to
visit Iran, Lebanon

Iran’s ambassador to the Vienna-based
international organizations called on the
International Atomic Energy Agency (IAEA)
to refrain from pursuing any political agenda
and stop biased treatment of member states.

In an address
to a Thursday
of the
ISFAHAN meeting
IAEA Board of
N E W S Governors in
News
Vienna, Kazem
politics
Gharibabadi
said, “The Agency should
not act in a way that it
would be directly or
indirectly supporting
the political agenda of
certain parties against
others. Undoubtedly,
this method of biased
treatment of member
states not only harms
the nonproliferation
regime, but also reduces
trust in the Agency’s
professional activities
and lowers cooperation
between the Agency and
its member states.”
He also advised the
UN nuclear agency to
refrain from pursuing
any political agenda,
and instead take a
transparent
stance
on the Israeli regime’s
"unacceptable"
failure to join the NonProliferation Treaty
(NPT) and its continued
refusal to place all of
The Agency’s
its nuclear activities
latest report, he
said, is a repetition and facilities under the
of its previous
IAEA comprehensive
one without any
safeguards agreements.
mention of the
This is a “bitter historical
latest progress
joke,” Iran's ambassador
made by the two
said while pointing to
sides.
negligence on the part
This report,
of the IAEA toward the
Gharibabadi
noted, proves the Israeli regime’s nuclear
IAEA secretariat’s weapons program in
one-sided
the volatile Middle
approach to
East region, Press TV
Iran, which
reported.
ignores the level
“Regrettably, this regime
of cooperation
(Israel) ignores the
and interaction
international community
between the two
by downplaying the
sides.

importance of the (NPT),
refusing to accept it,
and... placing all of its
nuclear facilities and
activities under the
Agency’s comprehensive
safeguards regime,”
Gharibabadi stated.
According to the Iranian
ambassador,
such
circumstances have
emboldened
Israel
to deride the IAEA’s
mandate and mission
to prevent the diversion
of the regime’s nuclear
materials and activities.
Most importantly, the
Israeli regime has been
so brazen that it distorts
the facts and criticizes
some members of the
NPT, he said, adding
that this is a very serious
failure on the part of the
Agency, which needs to
be properly addressed.
“The Agency’s silence in
this regard, along with
its deafening silence
over the assassination
of (Iran’s) nuclear
scientists and the acts of
terror and sabotage at
Iran’s nuclear facilities,
calls into question the
Agency’s credibility
and impartiality and
arouses
suspicion
that it is a political
organization rather than
a professional one,” the
Iranian envoy remarked.

Gharibabadi
then
called on the IAEA to
immediately address
the concerns he raised,
saying the Islamic
Republic strongly warns
against any adventurism
by the Israeli regime.
He said Iran will not only
give a decisive response
should such criminal
actions, including the
assassination of Iran’s
nuclear
scientist,
reoccur, but also there
will be no other way for
Tehran but to reconsider
its
transparencybuilding
measures
and its cooperation
with the IAEA.Iran has
continued to fulfill its
commitments under
the
Comprehensive
Safeguards Agreement,
the
ambassador
said, adding that the
country will continue
to take any necessary
transparency-building
measure and grant any
necessary access to its
nuclear activities as
per the Comprehensive
Safeguards Agreement.
Gharibabadi noted that
all nuclear materials
in Iran are under the
Agency’s safeguards as
per the Comprehensive
Safeguards Agreement
and there has never been
seen any sign of diversion

News

in
Iran’s
nuclear
materials or declared
activities.
Iran’s ambassador also
sharply criticized the
latest report on Iran’s
nuclear program by IAEA
Director General Rafael
Mariano Grossi, saying
that while Iran has been
engaged in practical and
constructive interactions
with the Agency, it is
regrettable that the
Agency’s secretariat has
taken an unconstructive
approach to Iran at the
cost of harming its own
credibility.
The Agency’s latest
report, he said, is a
repetition of its previous
one without any mention
of the latest progress
made by the two sides.
This report, Gharibabadi
noted, proves the IAEA
secretariat’s
onesided approach to Iran,
which ignores the level
of cooperation and
interaction between the
two sides.
Iran’s
ambassador
finally noted that the
continuation of such
an approach to Iran’s
nuclear activities by the
Agency can turn into
an obstacle to future
goodwill interactions
between the two sides.

Lebanese source says the Head of the Palestinian
Resistance movement Hamas Ismail Haniyeh is to
make trips to Iran and Lebanon.
The Lebanese newspaper Al- Akhbar reported today
(Friday), quoting informed sources, that Haniyeh,
who is currently in Cairo, will visit Iran and Lebanon.
The same report added that the head of Hamas'
political bureau intends to travel to some countries in
the region and has begun making arrangements for
trips to Lebanon and Iran.
In these two trips, Haniyeh will meet with Iranian and
Lebanese senior officials as well as the leaders of the
Palestinian Resistance groups and the Leader of the
Lebanese Hezbollah movement.
The Lebanese newspaper reported that in Iran,
Haniyeh may meet with the Leader of the Islamic
Revolution Ayatollah Ali Khamenei, President Hassan
Rouhani, and Iranian Foreign Minister Mohammad
Javad Zarif, as well as other high-ranking officials of
the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Haniyeh leading a delegation arrived in Cairo on
Tuesday for separate talks with Egyptian officials that
aim to reinforce a ceasefire with the Israeli regime.
His visit came in response to a special invitation from
Cairo.

US spox reacts to presence of
Iranian naval fleet in Atlantic

Despite the US claims of supporting the freedom of
navigation based on international law, Ned Price
said the US is ready to respond to the presence of the
Iranian naval fleet in the Atlantic if these laws are
violated.The US State Department spokesman Ned
Price would not speculate on what the vessels were
carrying, saying only “that if this is an effort to transfer
weapons or otherwise to violate its international
obligations we would be prepared to respond.”
“We have seen the press reports regarding this
movement,” Price said. “We’re prepared to leverage
our applicable authorities, including sanctions,
against any actor that enables Iran’s ongoing
provision of weapons to violent partners into proxies.”
Deputy Chief of Iran's Army for Coordination
announced on Thurs. that an Iranian naval fleet,
comprising Sahand destroyer and Makran ship
has left Iran for the Atlantic Ocean for the first time
without mooring in other countries' ports."We
consider presence in international waters as the
inalienable right of the Navy of the Army of the Islamic
Republic of Iran and we will continue this path with
authority," said Rear Admiral Habibollah Sayyari
on Thursday."The 77th strategic naval fleet of the
Navy, comprising of the 'Sahand' destroyer and the
'Makran' ship, is present in the Atlantic Ocean for the
first time to demonstrate the capabilities of Iran in
the maritime arena," he added."The fleet departed
from Bandar Abbas on May 10 and after a long journey
after thirty days of navigation and crossing the Cape
of Good Hope, traveling 6,000 nautical miles (nearly
12,000 kilometers), is currently in the Atlantic Ocean,"
Sayyari said. "The fleet continues on its longest naval
mission to the North Atlantic."

Rear Admiral Sayyari:
Iran sends naval fleet to Atlantic Ocean for first time
Deputy Chief of Iran's Army for Coordination announced
that an Iranian naval fleet, comprising Sahand destroyer
and Makran ship has left Iran for the Atlantic Ocean for the
first time without mooring in other countries' ports.
We consider presence in international waters as the
inalienable right of the Navy of the Army of the Islamic
Republic of Iran and we will continue this path with
authority, said Rear Admiral Habibollah Sayyari on
Thursday.
"The 77th strategic naval fleet of the Navy, comprising of
the 'Sahand' destroyer and the 'Makran' ship, is present
in the Atlantic Ocean for the first time to demonstrate the
capabilities of Iran in the maritime arena," he added.

"The fleet departed from Bandar Abbas on May 10 and after
a long journey after thirty days of navigation and crossing
the Cape of Good Hope, traveling 6,000 nautical miles
(nearly 12,000 kilometers), is currently in the Atlantic
Ocean," Sayyari said. "The fleet continues on its longest
naval mission to the North Atlantic."
Stating that the presence of the Iranian naval fleets on the
high seas is done under international maritime law, saying,
"Iranian naval fleet, comprising the 'Sahand' destroyer and
'Makran ship' has left Iran for the Atlantic Ocean for the
first time without mooring in other countries' ports and
this powerful presence indicates the naval capability and
authority of the Islamic Republic of Iran."

He
went on to say that
the mission of the strategic navy of the Army of
the Islamic Republic of Iran is to defend the water borders
and protect the resources and interests of the country at
the seas
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to Enhance
Cultural Ties:
Spokesman

Iran sends naval fleet to Atlantic Ocean
for first time

Israeli Officer Who Died in Jail Was Stopped
from Revealing ‘Big Secret’, Army Chief Says
An Israeli intelligence officer, who died mysteriously
inside a military prison last month, had been stopped
from revealing a “big secret” at the last minute, Israel’s
army chief said.
“We wanted to take care of him. We wanted to
take care of his family. And at the same time,
keep a big secret that he almost destroyed but at
the last minute we stopped,” Israeli army chief
of staff Lieutenant General Aviv Kochavi said on
Wednesday, referring to the unidentified officer
who was arrested last year and was charged in
September.
According to Press TV, he also described the
Israeli agent as an “excellent officer” that
eventually carried out serious offenses
knowingly, saying, “He knew what he was doing,
and I don’t know why he did it.”
On May 16, the Israeli officer was found in
serious condition in his prison cell. The Israeli
military pronounced him dead a few hours
later.
The Israeli army has imposed strict censorship
on his death on the pretext of protecting the
Israeli regime and the military’s privacy.
Kochavi said the officer should not have died
in prison, adding that the military has to
investigate his death while keeping the “secret”
Kuznitz added that that he wanted to reveal.
the officer was in
“Everything we did was to maintain his
prison because of privacy and the privacy of his family out of fair
things attributed treatment,” he claimed.However, the officer’s
to him but he was family members have criticized the Israeli
not convicted in
army’s handling of the case and its secrecy.
the end.

A high-ranking Yemeni official
has condemned the US decision to
impose new sanctions on Yemen,
saying the measure falls within a
systematic plot aimed at suffocating
the
impoverished
state’s

Taliban spokesman said on Thursday called for Turkey to withdraw its troops from Afghanistan
under the 2020 deal for the pullout of US forces.
Turkey should withdraw its troops from Afghanistan under the 2020 deal for the pullout of US
forces, a Taliban spokesman said on Thursday, effectively rejecting Ankara's proposal to guard and
run Kabul's airport after US-led NATO forces depart, Reuters reported.
"Turkey was part of NATO forces in the past 20 years, so as such, they should withdraw from
Afghanistan on the basis of the Agreement we signed with the US on 29th Feb 2020," Suhail
Shaheen told Reuters."Otherwise, Turkey is a great Islamic country. Afghanistan has had historical
relations with it. We hope to have close and good relations with them as a new Islamic government
is established in the country in the future," he added.
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The spokesman for
the Iranian Foreign
Ministry unveiled plans
5
for the promotion of
civilizational ties and
Iran, Tajikistan
cultural interaction with
agree on electricity
Iraq following a trip to
networks
Baghdad.
4
5
Pointing to the results
CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
connection
of his recent trip to
Baghdad, Iranian Foreign
Morning call to prayer :
04:15:52			 Ministry Spokesperson
Saeed Khatibzadeh
Noon call to prayer :
said in a post on his
13:03:16		
Twitter account that
he is delighted to have
Evening call to prayer:
held meetings with Iraqi
20:31:32		
Foreign Minister Fuad
WEATHER
Hussein and Minister of
Culture Hassan Nadhem.
The spokesman also said
he has held talks with his
“colleagues at foreign
ministry and other
friends of the brotherly
High: 40 ° c
Republic of Iraq.”
Low:22 °c

Houthi after new
sanctions: US prioritizes
war in Yemen

Taliban urges Turkey to pull troops out from Afghanistan

“We don’t know anything. No one has explained
to us what happened. All the [Israel army’s]
conduct seems like an attempt to hide their
own failures. How could they try to erase a
person like this?” a family member told Israeli
newspaper Haaretz.
The family member said that they had spoken
to the officer hours before he died and that he
did not sound like he was distressed in any way.
The lawyer for the officer’s family also said that
“we respect the chief of staff, “but the Israeli
military failed “in its core duty – to preserve
human life in a guarded and supervised military
facility.”
“The family demands a thorough,
comprehensive and transparent investigation,”
said the lawyer, Benny Kuznitz.
Earlier, Kuznitz had said that the officer was
aware of the offenses he committed, and “did
it for his own and his unit’s professional gain.”
He “understood the potential damage that
could be, but from conversations with him he
did not think it would be like this,” he said. “The
motive was personal, a matter of curiosity.
Things that interested him, a desire to achieve
and that’s how he explained it.”
Kuznitz added that the officer was in prison
because of things attributed to him but he was
not convicted in the end.
The Israeli military, however, said he was
indicted on charges alleging serious security
offenses at the end of the investigation, adding
that “weight was given to the significant
damage caused by the alleged offenses.”
While the results of the toxicology tests have
not been announced, the Israeli agent’s family
has rejected claims that he took his own life.

economy.“America prioritizes the
option of war in Yemen at the same
time as pretending to be supportive
of peace. The imposition of
sanctions on the pretext of securing
peace represents an obstacle to the
latter,” Mohammed Ali al-Houthi,
a member of Yemen's Supreme
Political Council, tweeted Friday.
He said the punitive measures

against the Yemeni private sector
following bans on the country’s
central bank plus airstrikes on
factories and production plants,
starvation of Yemenis through
a blockade as well as halt to the
payment of civil service salaries
are all crimes, which fall within a
systematic plot to exterminate the
Yemeni economy.
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350,000 people in famine conditions in
Ethiopia’s Tigray
A high-level UN-led committee that focuses on rapid
responses to humanitarian crises estimated about
350,000 people in Ethiopia’s embattled Tigray region are
facing famine conditions.
The 350,000 figure was presented at a meeting
on Monday of the Inter-Agency Standing
Committee, comprising 18 UN and non-UN
organisations chaired by UN humanitarian
chief Mark Lowcock, Al-Jazeera reported.
The analysis, which diplomats said could be
released publicly as soon as Thursday, found
millions more across Tigray required “urgent
food and agriculture/livelihoods support to
avert further slides towards famine”, Reuters
news agency, which viewed the document,
reported.
Mituku Kassa, head of Ethiopia’s National
Disaster Prevention and Preparedness
Committee, said on Thursday a declaration
There has also
been looting and of famine would be incorrect. He accused the
Tigray People’s Liberation Front (TPLF) of
confiscation of
“humanitarian attacking aid convoys.
“We don’t have any food shortage,” he told a
assets and
news conference, adding more than 90 percent
supplies” by
of people have been provided with aid by five
parties to the
conflict, he said. operators.

Cohen confirms Israel's
role in assassination of
scientists

The chief of Mossad Yossi Cohen
implicitly confirmed the role of
the Zionist regime in the terrorist
act against the Natanz nuclear
facility and the assassination of
the Iranian top scientist martyr
Mohsen Fakhrizadeh.
The outgoing chief of the Israeli
regime’s Mossad intelligence
service offered the closest
acknowledgment yet the Zionist
regime was behind recent attacks
targeting Iran’s nuclear program

“TPLF remnant forces … attack the personnel,
they attack the trucks with food,” said Kassa.
TPLF officials were not immediately available
for comment.
UN spokesman Stephane Dujarric said on
Wednesday that UN staff on the ground report
the continuing blocked movements of aid,
and interrogation, assault, and detention
of humanitarian workers at military
checkpoints. There has also been looting and
confiscation of “humanitarian assets and
supplies” by parties to the conflict, he said.
Some areas of Tigray remain inaccessible,
Dujarric said, and in accessible areas “the
situation is dire, including dysfunctional water
systems and limited or no health facilities”.
“Levels of food insecurity and malnutrition are
at alarming levels,” Dujarric said.
“Preliminary field reports from Axum and
Adwa in the central zone indicate visible signs
of starvation among internally displaced
people. In a community in the northwestern
zone of Tigray, aid workers noted a severe
need for food after the burning or looting of
harvests.”
Last Friday, Lowcock warned famine was
imminent in Tigray and in the country’s north,
saying there is a risk hundreds of thousands of
people or more will die.

and a military scientist, Zionist
sources reported.
The comments by Yossi Cohen,
speaking to the Israeli regime’s
Channel 12 investigative program
“Uvda” in a segment aired
on Thursday night, offered an
extraordinary debriefing by the
head of the typically secretive
agency.
Contrary to international norms,
It also gave a clear warning to
other scientists in Iran’s peaceful
nuclear program that they
too could become targets for
assassination even as diplomats
in Vienna try to negotiate terms

to try to salvage its atomic accord
with world powers.
“If the scientist is willing to
change career and will not hurt us
anymore, then yes, sometimes we
offer them” a way out, Cohen said.
Asked about Natanz, the
interviewer asked Cohen where
he’d take them if they could travel
there, he said “to the cellar” where
“the centrifuges used to spin.”
“It doesn’t look like it used to
look,” he added.Cohen did not
directly claim the attacks, but
his specificity offered the closest
acknowledgment yet of an Israeli
regime's hand in the attacks.

رقمفعلیواممسکنپاسخگوینیازخریداراننیست

رئیس هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن گفت :مبلغ فعلی تسهیالت خرید مسکن ،امروزه پاسخگوی
بازار مسکن نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف تسهیالت از طریق رایزنی با مراجع ذیربط رفع شود.
به گزارش بانک عامل بخش مسکن ،عیسی کاظم نژاد با بیان اینکه بانک یک بانک تخصصی هستیم ،گفت:
این بانک دولتی بیش از  ۸۰سال قدمت دارد و در طول خدمت سالیان گذشته ،تمام اقدامات و تالش خود را در
راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد به کار گرفته است.
وی با اشاره به مشارکت بانک عامل بخش مسکن در طرحهای بزرگ ملی افزود :در این زمینه بانک بنا به وظیفه ذاتی
و سیاستهای کالن ابالغی ،چندین طرح بزرگ و ملی را اجرا کرده است که یکی از این طرحهای بزرگ ،مشارکت در
تأمین مالی پروژه بزرگ مسکن مهر است .رئیس هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن با تأکید بر اینکه با تأمین مالی بانک
مذکور ،بیش از ۲میلیون واحد مسکونی مهر تعیین تکلیف شده است ،گفت :تعداد اندکی از واحدهای مسکن مهر نیز باقی مانده است که
با تالش بانک نسبت به تعیین تکلیف این واحدها نیز در اسرع وقت اقدام خواهد شد .کاظم نژاد ادامه داد :در عین حال عالوه بر اینکه بانک کارنامه
خوبی در حوزه تأمین مالی مسکن مهر از خود بهجای گذاشت ،در حوادث غیرمترقبه ،مسکن روستایی و بافت فرسوده نیز اقداماتی در راستای تأمین
مالی واحدهای موصوف صورت گرفته و بانک توانسته بخشی از اقشار کمدرآمد جامعه را با اجرای چنین طرحهایی صاحب مسکن و سرپناه کند.

فروش لوازم خانگی دست دوم عراقی در ایران؟

فعاالن بازار از خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم عراقی در مرزها و فروشگاههای آنالین خبر میدهند.
افزایش قیمت لوازم خانگی در دو – سه سال گذشته موجب شده است که بازار لوازم خانگی دست دوم در فضای
مجازی داغ شود .فروشندگان لوازم خانگی این وسایل را دست دوم در حد نو توصیف میکنند و البته برخی
میگویند لوازم خانگی خارجی دست دومی که در این بازارها موجود است ،از عراق وارد میشود.
محمدحسین اسالمیان ،نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اما از معامله لوازم خانگی دست دوم عراقی
اظهار بی اطالعی میکند و میگوید :از کیفیت خرید و فروش لوازم خانگی در فضای مجازی خبر نداریم اما در بازار،
فروش لوازم خانگی دست دوم عراقیها مشاهده نشده است.
او همچنین میگوید :با توجه به نزولی شدن قیمت ارز نسبت به هفت ماه گذشته قاچاق لوازم خانگی هم ارزانتر شده است.
اسالمیان ادامه میدهد :به عنوان مثال در گذشته قیمت لباسشویی خارجی  ۱۹میلیون تومان بود این در حالی است که قیمت این کاال حاال به ۱۲
میلیون تومان رسیده است .بنابراین اکنون قیمت ماشین لباسشویی خارجی با لباسشویی ایرانی برابری میکند.
البته نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به رکود سنگین معامالت در این بازار اشاره میکند و میگوید :انتخابات ریاست جمهوری ،مذاکرات
وین و کاهش قدرت خرید مردم سه عاملی است که دست به دست هم داده تا وضعیت بازار لوازم خانگی راکد شود.

پروژه ای با هزاران انتقاد و اما و اگر؛
بازار

واکنش وزارت جهادکشاورزی
به خبر اتمام ذخایر کاالهای اساسی
روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی خبر داد که فقط برای ۲۵روز تا۱
ماه کاالهای اساسی از جمله نهادههای دامی داریم .این در حالی است که به گفته
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
تا  ۳ماه آینده انبارها پر از نهاده دامی است و برای  ۶ماه آینده ثبت سفارش انجام
شده است.
جالل محمودزاده ،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست مجلس شورای اسالمی ،اعالم کرده است؛ متأسفانه ذخیره استراتژیک
کاالهای مختلف اساسی در کشور فقط برای حدود  ۲۵روز تا یک ماه کافی است.
وی تاکید کرد :یکی از کاالهای اساسی نهادههای دامی هستند که تأثیر مستقیم
در تأمین شیر ،گوشت قرمز و مرغ و تخممرغ دارد و میتواند بهراحتی وضعیت
تولید این محصوالت را به بحران بکشد.
این سخنان در حالی است که حسن عباسی معرفان ،سرپرست دفتر خدمات
بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ،شرایط ذخایر نهادههای
دامی را مناسب ارزیابی کرد.
وی گفت :به نظر اطالعات نادرستی به مجلس و نمایندگان داده شده است و آنها
از آخرین آمار کاالهای اساسی در گمرک و انبارها خبر ندارند.
عباسی معروفان با تاکید بر اینکه در حال حاضر ذخایر نهادههای دامی در بهترین
شرایط خود هستند ،اظهار کرد :بیش از  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار تن نهاده دامی در
بنادر کشور است که بیش از نیاز ما برای سه ماه آینده ست.
وی میزان نیاز ماهانه نهادههای دامی وارداتی کشور را یک میلیون و  ۷۰۰هزار
تن عنوان کرد.
به گفته عباسی معروفان؛ هر روز  ۹۰درصد نیاز به نهاده دامی از انبارهای گمرک
ترخیص و برای عرضه روانه بازار مصرف میشود.
وی تصریح کرد :با یک حساب ساده میتوان دریافت که در همین لحظه برای ۳ماه
ذخایر نهاده دامی داریم .سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی
وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش بیش از  ۱۰میلیون و  ۳۷۰هزار تن نهاده
دامی خبر داد .عباسی معروفان اظهار کرد :این میزان ثبت سفارش پاسخگوی نیاز
کشور برای  ۶ماه دیگر است.

طبق آخرین اعالم
بیش از  ۶۰هزار نفر
به دلیل عدم واریز
وجه از این لیست
توسط وزارت راه و
شهرسازی حذف
شدهاند تا اسامی
جدیدی به این
لیست اضافه شود

صاحب خانه بودنــد و دقیقا به همین
دلیل نام آنها از لیست دریافت مسکن
ملی حذف شده است.
از ســوی دیگر طبق آخریــن اعالم
بیش از  ۶۰هزار نفر به دلیل عدم واریز
وجه از این لیست توســط وزارت راه
و شهرسازی حذف شدهاند تا اسامی
جدیدی به این لیست اضافه شود.
 ۹هزار واحد برای مسکن ملی نیز به
دلیل نداشتن زمین بالتکلیف هستند.
این خبــر اعالمی از ســوی مقامات
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چراقیمتگوشت
باالست؟

با وجود انتقادهای بسیار به طرح مسکن ملی ،در هفته اخیر
دور جدید ثبت نام آن شروع شده است .این درحالیست
که در طرح بزرگ دیگر مســکن یعنی مسکن مهر هنوز
با وجود گذشت یک دهه از شــروع آن ،صاحبان آن با
مشکالتی مواجه هستند و پرونده آن بسته نشده است.

وزارت راه و شهرســازی نیز نشــان
میدهد همچنان مشــکل تخصیص
زمین در این طرح پابرجاســت .اما با
وجود این ،در حالی که روزهای پایانی
فعالیت دولت یازدهم است اما در هفته
گذشته مجددا ثبت نام برای این طرح
شروع شد.
طبق اعالم یکی از معاونان وزیر راه و
شهرسازی از  ۴۰۰هزار واحد مسکن
ملی وعده داده شــده تنهــا  ۶۰هزار
واحد تا پایان دولت یازدهم به دست
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خـــبـــر

مسکنملیبخریمیانخریم؟
طرح مسکن ملی یکی از
پرچالشترین طرحهای
دولت یازدهم بود .حتی
 ISFAHANوزیر راه و شهرسازی در
 N E W Sمیانه کار یک بار از نبود
زمین برای اختصاص به
گـــزارش
تجارت نیوز
این طرح گالیه کرد که
ناشــی از مقاومتهای دستگا ههای
دولتی عنوان کرده بود .یک بار هم از
عدم تحویل به موقع سخن گفت و به
مشکالت آن اشاره کرد.
با این حال ،با وجود انتقادهای بسیار
به طرح مسکن ملی ،در هفته اخیر دور
جدید ثبت نام آن شــروع شده است.
این درحالیســت که در طرح بزرگ
دیگر مسکن یعنی مسکن مهر هنوز
با وجود گذشــت یک دهه از شــروع
آن ،صاحبان آن با مشــکالتی مواجه
هستند و پرونده آن بسته نشده است.
درباره مســکن ملی نیز طبق آخرین
آمارهای اعالمی از سوی وزارت راه و
شهرسازی در نوبت قبلی بیش از ۵۰
درصد متقاضیان کسانی بودند که قبال
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متقاضیان خواهد رســید و کسانی
که خود را برای خرید این مســکنها
آماده میکننــد باید بداننــد برای
دریافت این مســکنها ممکن است
با تاخیر در دریافت مســکن مواجه
شوند و از ســوی دیگر ممکن است
این طــرح نیز به مانند مســکن مهر
به زودی پروندهاش بســته نشود .با
این حال آینده خرید این مســکنها
همچنان اقتصادی محسوب خواهد
شد؟

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت
گاوی دالیل باال بودن قیمت گوشت
را تشریح کرد.
علــی خنــدان رو جوان در پاســخ
به چرایی باال بودن قیمت گوشــت
در بازار گفــت :قیمت نهــاده های
دامی و هزینه هــای تولید باال رفته
است و همین باعث شده که قیمت
دام نیز بــاال رود و قیمــت هرکیلو
گاو زنده بــه  ۴۵تــا  ۴۶هزارتومان
برسد.
وی ادامــه داد :در حال حاضر قیمت
گوشت گوساله مخلوط کیلویی۱۲۰
تا  ۱۳۰هزارتومان و گوشت گوساله
درجه یک نیز کیلویی  ۱۳۵تا ۱۴۰
هزارتومان است.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت
گاوی اضافه کــرد :چندین ماه پیش
دام قاچاق می شد و همین امر باعث
کاهش دام ســنگین(گاو) درکشور
شده بود .ولی استانداری ،فرمانداری،
نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه
جلوی آن را گرفتند.
وی در پایان گفــت :در ماه های قبل
که قیمت گوشت گوســاله کمتر و
کیلویی  ۱۱۰هزارتومان بود واردات
انجام می شد ولی در حال حاضر این
اتفاق نمی افتد و شاید یکی دیگر از
دالیل باال بودن قیمت گوشــت هم
همین باشد.
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اصفهان میزبان رویداد ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و طالق

سومین رویداد ملی «استارتآپی کارآفرینی اجتماعی» با محور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و طالق
 ۱۲تا  ۱۶تیر امسال در دانشگاه اصفهان برگزار میشــود .دبیر اجرایی سومین رویداد ملی استارتآپی
کارآفرینی اجتماعی در جمع خبرنگاران در دانشگاه اصفهان افزود :این رویداد با رعایت شیوهنامههای
بهداشتی و با حضور ۴۰تیم استارتآپ(نوپا) و صاحب ایده از سراسر کشور در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
ابراهیم رضایی افزود :محورهای این رویداد مهارتهای اجتماعی فرهنگی قبل و بعد از ازدواج  ،مهارتهای
کنترل خشم و تاثیر آن بر طالق ،تاثیر اعتیاد و مواد مخدر صنعتی بر طالق ،طالق و تکدیگری ،حاشیهنشینی و
کودکان کار و ماهواره ،فضای مجازی ،بازی رایانهای و طالق است .وی با بیاناینکه در این رویداد عالوه بر ارائه ایدههای
نو در باره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و طالق ،چند کارگاه نیز برگزار میشود ،افزود :هفت کارگاه آموزشی تخصصی بصورت
مجازی از ۲۳خرداد تا ششم تیر و چهار کارگاه آموزشی استارتآپی با موضوعهای کار تیمی ،آموزش بوم ایده ،ارائه به سرمایهگذار و کارآفرینی
اجتماعی از  ۱۲تا  ۱۵تیر بصورت حضوری برگزار میشود .وی به برگزاری سه کارگاه انتقال تجربه در این رویداد ملی نیز اشاره و اضافه کرد:
هدف از برگزاری رویداد ملی استارتآپی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاهها ،ایجاد بستر مناسب بهمنظور ارائه ایدههای نو برای حل آسیبهای
اجتماعی و معرفی این ایدهها به نهادهای مرتبط و سرمایهگذاران برای کاربردی کردن آنهاست.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274515 :فاکس32274502 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :شاخه سبز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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بازار کار

جهت درج آگهی های
استخدامی خود در
روزنامه اخبار اصفهان
با شماره
32274500
تماس حاصل فرمایید
بهتعدادینیرویخانمجهت فروش و بازاریابی اسباب
بازی های فکری به صورت سیار در سطح شهر و بدون
محدودیتسنیوتحصیلینیازمندیم.
عالقهمندی به حوزه بازاریابــی و فروش و هم چنین
داشــتن فن بیان خوب برای این ردیف شغلی الزامی
است.
ساعت کاری از  9تا 14
محل دفتر:خیابان رودکی
حقوق  ۴.۵میلیــون به اضافه پورســانت از فروش
محصوالت
09134636578
یک نیرو خانم مجرب مسلط به اجرای پتینه و ورق طال
در استان اصفهان
09390480881
طراح معمار خانم
مسلط به طراحی نما و پالن ،آشنا به ضوابط شهرداری و
شهرسازی مسلط به اتوکد ۳بعدی و مکس
کارآموزمعمارخانمخالقوعالقمندبهپیشرفت
ارسال رزومه به شماره در واتساپ :
09134049770
کارمند اداری خانم ،تمام وقت
مسلط به آفیس ،آشنا به اتوکد
محدوده کار :شهرک صنعتی نجف آباد2
ترجیحا ساکن نجف آباد
ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه  8الی  17و پنجشنبه
 8الی 13
حقوق اداره کار ،بیمه تامین اجتماعی
)Whatsapp( 09137306485
03132355570
نیروی ساده خانم کار در رستوران
از۹صبح الی۱۷
سابقه کار الزامی نیست
شهرک صنعتی محمود آباد 09388337131
سرپرست کارگاهساختمانیآقا
نوع همکاری :تمام وقت
رشته تحصیلی :مهندسی عمران و معماری
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را
به واتساپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09130891821
اپراتور دستگاه آقا
نوع همکاری :تمام وقت
جهت اپراتوری اکسترود پالستیک و دستگاه تزریق
پالستیک
با حداکثر 32سال سن
حداقل مدرک دیپلم
ساکنین شاهین شهر و حومه شمال اصفهان در اولویت
استخدام می باشند.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود
شامل ســوابق کاری و اطالعات شــخصی خود را به
واتساپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09136963196

تغییرانتظاراتکارکناننسبتبهآیندهکار
پاندمی کوویــد ۱۹-اگرچه آثار مخــرب اقتصادی،
بهداشتی و اجتماعی زیادی به بار آورده ،اما یک فرصت
بیسابقه را هم ایجاد کرده اســت :انجام بزرگترین
آزمایش در مورد شرایط محیط کار در دنیا .این تجربه
نتایج جالبی را نشان داده که آثار قابلتوجهی در روش
سازماندهی کار در آینده برای ما خواهد داشت.
بــرای ارزیابــی نظــرات
کارکنان نســبت بــه این
تغییــرات ،گروه بوســتون
 ISFAHANاز اواخر مه تا اواســط ژوئیه
 N E W Sامســال ،از بیش از  ۱۲هزار
یادداشـــت نیروی کار حرفهای که قبل
اقتصاد آنالین
از کووید ۱۹-و در طول آن
استخدام شدهاند ،در ســه کشور آمریکا،
آلمــان و هند نظرســنجی کرده اســت.
پاسخدهندگان در مشاغلی مثل تحلیلگر،
مهندس ،پرسنل منابع انســانی ،معلم و
کادر درمان فعالیت داشتهاند .نظر آنها در
مورد انعطافپذیری ،بهرهوری ،رفاه ،امنیت
شغلی ،ارتباط اجتماعی ،فرهنگ ،یادگیری
و توسعه و ابزارهای کاری که مورد استفاده
قرار میدهند ،پرسیده شد.
پاسخهایی که به این نظرسنجی داده شد،
دیدگاههای غیرمنتظرهای را نشان داد .با
در نظر گرفتن سرعت و مقیاس تغییرات
مرتبط با پاندمی و این واقعیت که کارفرماها
هیچ زمانی نداشــتند که نیروهای خود را
برای تحــول ناگهانی به ســوی دورکاری
آماده کنند ،انتظار داشتیم کاهش شدید
بهرهوری نیروی کار را ببینیم .با اینکه برخی
پاســخدهندهها چنین کاهشی را گزارش
کردند ،اما در کمــال تعجب ،اکثریت آنها
گفتند که توانستهاند بهرهوری خود را حفظ
کنند یا حتی آن را ارتقا دهند .پاسخهای
آنها همچنین نشــاندهنده تغییر بزرگی
اســت که در انتظارات کارکنان نسبت به
آینده کار ایجاد شده است ،بهطوریکه آنها
اشتیاق شدیدی به روشهای انعطافپذیر
کار نشان دادهاند .به عالوه نتایج نظرسنجی
شده را تحلیل کردیم و فاکتورهای کلیدی
سالمت جسمی مدتها را که برای حفظ و افزایش بهرهوری در دو
مدل کار حضوری و دورکاری مهم هستند،
یکی از محرکهای
رمزگشایی کردیم.
بهرهوری شناخته شده
حاال مشخص شده که کسبوکار در دنیای
و اثر آن بر کاهش غیبت
کاری و ایجاد یک محیط کار متفاوت خواهد بود .اما اگر همانطور
که نظرسنجی ما نشان میدهد ،بهرهوری
کار متمرکزتر و مولدتر
نیروی کار در اوج پاندمی و بدون هیچگونه
ثابت شده است

آموزش یا آمادگی قبلی بیشتر شده ،برخی
روشهای جدید کار را میتوان در دنیای
بعد از کووید 19-هم ادامه داد .شــناخت
محرکهای بهرهوری در این محیط جدید
و طراحی مدلهای کاری مناسب و پایدار،
برای موفقیت کار -هم امــروز و هم فردا-
ضروری است.

مساله بهرهوری
نمیتوان تاثیــر اختاللی را کــه در چند
ماه گذشــته در روند کارها ایجاد شــده
زیاد برآورد کرد .نظرســنجی ما نشان داد
کارفرماها مجبور شدهاند حدود  40درصد
کارکنان را به دورکاری بفرســتند که رقم
بیسابقهای است و برای آنهایی که حضوری
ســرکار میروند ،فاصلهگذاری اجتماعی
و همــکاری از راه دور ،تجربه محیط کار را
متحول کرده است .اما مساله این است که
به جای مشــاهده ناکارآمدی و اختالل در
عملکرد کسبوکارها ،تحقیقات ما چیزی
را نشان داده که شاید هیچکس پیشبینی
آن را نمیکرد :کارکنان متوجه شدهاند که
بهرهوری آنها مثل قبل ثابت مانده یا حتی
پیشرفت قابلتوجهی کرده است.
حدود 75درصد کارکنان میگویند در چند
ماه اول پاندمی ،توانستهاند بهرهوری خود را
در مورد وظایف فردی (مثل تجزیه و تحلیل
داده ،نوشــتن ارائه و انجام کارهای اداری)
افزایش دهند .در مورد کارهای مشارکتی
(مثل مشارکت با همکاران ،کارهای تیمی و
تعامل با مشتریان) ،این رقم کمتر است .اما
باز هم بیش از نیمی از کلیه پاسخدهندگان
( 51درصــد) میگویند که توانســتهاند
بهرهوری خود را در کارهای مشارکتی هم
حفظ کنند یا افزایش دهند.
بــرای درک دلیل این موضــوع ،دادهها را
عمیقتر بررســی کردیم و تحلیلها را بر
کارهای مشارکتی متمرکز کردیم ،چون
همانطور که نظرسنجی ما نشان میدهد،
در دنیای جدید که ترکیبی از کار حضوری
و دورکاری داریم ،کار مشــارکتی ظاهرا
ســختتر شــده و عامل نگرانی بیشــتر
کارفرماها است ،چون خیلی از آنها معتقدند
تیمها برای همکاری و مشارکت باید جلسه
حضوری با هم داشته باشند .ما چهار فاکتور
را که ارتباط مستقیم با شناخت کارکنان
از بهرهوری و کارهای مشارکتی خودشان
دارد ،شناسایی کردیم :ارتباط اجتماعی،
سالمت روحی ،سالمت جسمی و ابزارهای
محیط کار.

تامین مالی جمعی راهی برای مشارکت مردم در ایدههای نو

استخدام
 -1تعدادی نیروی خانم
جهت بسته بندی پوشاک داخل کارگاه
️ 2تعدادی کارگاه دوخت تریکو ( بیرون بر ) نیازمندیم .
با حقوق و مزایای مکفی
محدوده خ عبدالرزاق 09132242420

کارمند اداری آقا یا خانم
️مسلط به كامپيوتر ( آفيس و اينترنت ) و امور اداري
️جهت انجام امور مناقصات شركت پيمانكاري
ارسال رزومه به شماره واتساپ09133056875 :
بهچندنفرفروشنده(خانم) با حقوق مکفی و پورسانت
در محدوده ملک شهر اصفهان نیازمندیم.
ساعات کاری 9:30 :تا  13و  17تا 22
تلفن34214521 ,34205113 :

یافتههای ما در مورد محرکهای
بهرهوری کارکنان ،تاکیدی
است بر این واقعیت که گوش
دادن و واکنش نشان دادن به
آنچه کارکنان میخواهند ،برای
موفقیت یک شرکت ضروری
است؛ از جمله توانایی آن شرکت
در جذب و حفظ
استعدادها

دنیای جدید کار
تحوالت در شــیوه انجام کارهــا احتماال
همچنان ادامــه دارد ،چــون کارفرماها
درصد بیشتری از کارکنان خود را به سوی
مدلهای انعطافپذیرتر سوق میدهند .در
واقع نظرسنجی اخیر گروه مشاوره بوستون،
به این نتیجه رســیده که شرکتها انتظار
دارند حدود  40درصد نیروی کارشان در
آینده مدل دورکاری را دنبال کنند.
یک شرکت خدمات مالی به ما گفته از آنجا
که دورکاری  100درصــدی امکانپذیر
نخواهد بود ،احتماال یک مدل کاری دوگانه
را که ترکیبی از کار حضــوری و دورکاری
اســت ،در آینده انتخاب خواهد کرد .این
شرکت میگوید قبل از پاندمی کرونا هم
حدود  25درصد نیروهایش دورکار بودند
و قصد دارد بعد از کرونا ایــن رقم را به 50
درصد یا بیشتر برساند.
انتظارات کارفرما با تحوالتی که کارکنان در
ذهن خود نسبت به آینده محیط کار دارند،
همراستا اســت .تحقیق ما نشان داده 60
درصد کارکنان خواهان انعطافپذیری در
مکان و زمان کاری خود هستند .این پاسخ

ایدههای نو خود را با فرابورس در میان بگذارید

منشیخانم
مسلط به نرم افزارهای  wordو photoshop
روابط عمومی باال
استان و شهر مورد نیاز :اصفهان
ایمیلarezoo.r.2013@gmail.com :
تلفن( 09134625569 :واتساپ)

به تعدادی نیروی جوان جهــت کار در کارگاه چاپ
لباس(همراه با اموزش) نیازمندیم
محدوده خیابان ابن سینا 09389995801

کار بیشتر شــده و بنابراین پاندمی کرونا
و اســترسها و نگرانیهای ناشــی از آن
تاکید میکند که کارفرماها باید بیشتر به
ارتباطات بین سالمت روحی و بهرهوری،
اهمیت بدهند.
سالمتجسمی.سالمت جسمی مدتها
یکی از محرکهای بهرهوری شناخته شده
و اثر آن بر کاهش غیبت کاری و ایجاد یک
محیط کار متمرکزتر و مولدتر ثابت شده
اســت .یافتههای ما این شواهد را تکمیل
میکنند :کارکنانی کــه در دوران پاندمی
سالمت جسمی بهتری را تجربه کردهاند ،در
مقایسه با افرادی که سالمت جسمی بدتری
دارند ،دو برابر بیشتر توانستهاند بهرهوری
خود را باال نگه دارند .این موضوع تاکیدی
اســت بر اهمیت کافی بودن زمان خواب،
ورزش و تغذیه در روتینهای جدید کار.
ابزارهــای محیــط کار .وقتــی از

پاســخدهندهها در مــورد رضایتشــان
از ابزارهــای کار مثــل ویدئوکنفرانس،
وایتبوردهای مجازی و نرمافزار مدیریت
پروژه ســوال کردیــم ،به یکــی دیگر از
محرکهای قــوی بهرهوری رســیدیم:
کارکنانی که از ابزارهای کارشــان راضی
بودند ،در مقایسه با کسانی که از این موضوع
ناراضی بودند ،دو برابر بهرهوری بیشتری در
وظایف مشارکتی داشتند.

بیشتر در آمریکا مشاهده شد ( 67درصد) و
در هند این رقم  50درصد بود .این موضوع
به اضافه یافتههای ما در مورد محرکهای
بهرهوری کارکنان ،تاکیدی اســت بر این
واقعیت که گوش دادن و واکنش نشــان
دادن به آنچه کارکنــان میخواهند ،برای
موفقیت یک شــرکت ضروری اســت؛ از
جمله توانایی آن شرکت در جذب و حفظ
استعدادها.
بنابراین ،مدیران بایــد پذیرای مدلهای
انعطافپذیر کاری باشــند .در نظرسنجی
مــا ،تعــدادی از پاســخدهندهها جــزو
مدیران بودند و همانطــور که میدانید،
همه مدیران از انعطافپذیری اســتقبال
نمیکنند .اما بیشــتر آنهــا واقعا پذیرای
این موضــوع بودنــد ،بهطوریکه بیش از
 70درصد مدیران گفتنــد درحالحاضر
بیشــتر از دوران قبل از پاندمی ،مدلهای
انعطافپذیررابرایتیمهایخودمیپذیرند.
کارفرماها باید یکسری سواالت کلیدی از
خود بپرسند و راهحلهای متناسبشده
طراحــی کنند .برخــی از این ســوالها
عبارتند از:
* چگونــه فرهنگی را پــرورش میدهید
کــه در آن مدیران کســبوکار طراحی و
اجرای اســتراتژیها و اقدامات مربوط به
ارتباطپذیــری اجتماعی بــرای تیمها را
مسئولیت خود بدانند؟
* چطور با کارکنان جدیدی که کال دورکار
بودهاند ،سرمایه اجتماعی ایجاد میکنید؟
* وقتی تعدادی از کارکنان حضور فیزیکی
دارند و تعدادی دیگر دورکاری میکنند،
چگونه انسجام تیمی را حفظ میکنید؟

استارتآپ

فروشنده دارویی ،تمام وقت
با بیمه و حقوق و مزایای عالی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را
به واتساپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09356523662

تکنسینفنیجهتخدماتپسازفروش
حداکثر ۳۰سال.
دارای گواهینامه رانندگی و توانایی رانندگی.
آماده اعزام به استانهای مختلف.
حقوق و مزایا مکفی و بیمه
ارسال رزومه به 09134545953 :

رقم قابلتوجه 79درصد پاسخدهندگان که
میگویند در همه این چهار فاکتور عملکرد
خوبی دارنــد .آنها معتقدند توانســتهاند
بهرهوری خود را در کارهای مشارکتی حفظ
کنند یا افزایش دهند .در مقابل ،نارضایتی
کارکنان از بیشتر این فاکتورها ،میتواند
عامل نگرانی باشد .وقتی پاسخدهندگانی
را بررســی کردیم که حداقل در  3تا از این
فاکتورها عملکرد بدی داشــتند ،متوجه
شدیمفقط 16درصدمیگویندکهبهرهوری
خوبی داشتهاند .حاال هر فاکتور را جداگانه
بررسی میکنیم.
ارتباطاجتماعی.نکتهعجیبتردرتحلیل
ما اثر قابلتوجهی است که ارتباط اجتماعی
بر بهرهوری دارد .کارکنانــی که از ارتباط
اجتماعی با همکاران خود راضی بودند ،دو
تا سه برابر بیشــتر از افرادی که از این نوع
ارتباطات ناراضی بودند ،بهرهوری خود را
ثابت نگه داشــته یا باال برده بودند .ارتباط
اجتماعی چیزی است که باعث میشود ما
در مشارکت با هم مولد باشیم .و بهرهوری
مشارکتی برای هر شرکتی که میخواهد
ارتباطات خود را توســعه دهد ،کارآیی را
افزایش دهد ،مهارتآموزی را تسریع کند
یا نوآوری را مهار کند ،یک امر ضروری است.
سالمت روحی .بهطور مشابه ،پاسخهای
نظرسنجی یک رابطه مستقیم بین سالمت
روحی و بهرهوری را نشان میدهند :افرادی
که نسبت به قبل ،سالمت روحی بهتری را
در دوران پاندمی تجربه کردهاند ،در مقایسه
با افرادی که ســامت روحی بدتری پیدا
کردهاند ،دو برابر بیشــتر احتمال دارد که
بهرهوری خود را در مورد وظایف مشارکتی
حفظ کنند یا افزایش دهنــد .این روزها
آگاهــی در مــورد اثر ســامت روحی بر
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بازار کـار

دنیای کسب و کار رو به تغییر است؛

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در رابطه با تامین
گــــــزارش مالی شرکت های استارتآپ توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان

عارف علیقلی پور مدیر نهادهــای مالی فرابورس ایران در رابطــه با تامین مالی
استارتآپها گفت :مسیرهای متعددی برای تامین مالی حوزه استارتآپی وجود
دارد ،با توجه به شرایط رشدی و پیشرفتی که استارتآپها داشتند ،خیلی از این
روشهای تأمین مالی توسط مشاوران مالی به کسب وکارها پیشنهاد میشود.
وی افزود :کارهایی که بتوان برای افراد در حوزه استارتآپ ،ایده و طرح نو انجام
داد ،تامین مالی در قالب بازار دارایی فکری ،گواهی شــراکت تامین مالی جمعی،
صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی ،اوراق بدهی و سهام است.
کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد :شرایط کسب و کار باعث ایجاد غربالگری در

تعیین روش میشود و اینکه افراد کدام یک از ابزارها را انتخاب کنند نیز
مهم است ،ممکن است فرد یک طرحی نوآورانه را تدوین کرده و فقط ایده
خودش را ثبت کرده باشد و در حال حاضر توان راه اندازی کار را نداشته
باشد ،چون هدفش راه اندازی کسب وکار نیست و فقط میخواهد ایده
اش را واگذار کند ،در این مرحله میتواند ایده خود را به بازار دارایی فکری
فرابورس عرضه کند.
وی افزود :یک کسب وکاری از مرحله طرح جلوتر رفته و فرد ایده طراحی
شده را با پول خود به محصول اولیه میرساند ،اما برای ادامه فرآیند احتیاج
به پول و تامین مالی دارد ،در این موقعیت میتواند از تامین مالی جمعی
برای جذب منابع کمک بگیرد که در این روش تامین مالی ،مردم با توجه
به اطمینان و چشم انداز روشنی که به طرح مورد نظر دارند ،سرمایههای
خرد خود را در آن سرمایهگذاری میکنند.
علیقلیپور گفت :در ایــن روش ،تامیــن مالی اســتارتآپها در قالب
گواهی شراکت اتفاق میافتد و مردم سرمایه مشترکی درگیر کسب وکار
استارتآپ میکنند که ریســکهای استارتآپ را نیز ســرمایه گذاران متقبل
میشوند و کنار آن در بازدهی هم مشارکت میکنند.
مدیر نهادهای مالی فرابورس تصریح کرد :حال ممکن است کسب وکاری با استفاده
از ســرمایههای مردم جلوتر برود ،در اینجا به این افراد صندوقهای جســورانه را
پیشنهاد میدهیم که در حال حاضر نزدیک به  ۱۲صندوق جسورانه با حدود ۷۰۰
تا  ۸۰۰میلیارد تومان سرمایه داریم.
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با صندوقهای ســرمایه گذاری جسورانه گفت:
صندوقهای جســورانه به دنبال فرصت سرمایه گذاری هســتند و کمبود منابع
وجود ندارد ۷ .عدد صندوق جسورانه دیگر نیز منتظر پذیره نویسی هستند و زمانی
که شرایط بازار مساعد شود این صندوقها هم وارد بازار میشوند تا منابع را برای

شرکتهای استارتآپی جذب کنند.
وی افزود :خیلی از صندوقهای جسورانه روی اســتارتآپهای مشهور سرمایه
گذاری کرده اند ،اما اگر استارتآپی از این مرحله هم باالتر آمده باشد ،ولی شرایط
پذیرش در بازار سرمایه را نداشته باشند ،احتیاج به یک شریک دارد تا کمک کند
استارتآپ به مرحله بهتری از رشد برسد که در این مرحله نیز ابزاری تحت عنوان
صندوقهای خصوصی داریم.
مدیر نهادهای مالی فرابورس بیان کرد :بحث عرضه اولیه استارتآپها نیز اخیرا
مطرح شده است که نیازمند بازار مناسب با خود است ،چون فضاهای استارتآپی
بسیار پر ریسک هستند و ترازنامه اســتارتآپها متفاوت از ترازنامه شرکتهای
تولیدی است و این کسب وکارها با نوســانات و متغیرهای اقتصادی ممکن است
ریسکهای شــدیدی را به ســرمایه گذاران وارد کنند که در عین حال میتوانند
بازدهیهای بیشتری نیز داشته باشند .در فرابورس سازوکار ورود این استارتآپها
به بازار هدف دنبال میشود.
وی به همایش اقتصاد هوشمند که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد نیز اشاره
کرد و گفت :در یکی از نشستهای این همایش ،موضوع موانع مقرراتی طرح شد
مبنی بر اینکه گاهی یک ســری از مانع زداییهای مقرراتی است؛ برای مثال یک
شرکت استارتآپی میخواهد شکل بگیرد ،اما به دلیل نوآوری که در کسب و کارش
ایجاد کرده ،قوانین فعلی این نوآوری را پوشش نمیدهد.
علیقلی پور در پایان تشریح کرد :اتفاقی که در بازار سرمایه رخ داد و آینده امیدوار
کنندهای در حوزه فین تک و استارتآپهای مالی به وجود آورد ،محیطهای آزمون
یا سند باکسهای بازار سرمایه بود که در این محیطهای آزمون ،افرادی که دارای
طرحهای نوآور ،ولی مغایر با قوانین کشور هستند ،میتوانند طرح خود و مسیری را
برای کسب و کار خود ،داخل این محیطهای آزمون ،طراحی و اجرا کنند تا بتوانند
ریسکهای خود را کنترل و قوانین را رعایت کنند و فعالیت خود را ادامه دهند.

